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PARATHËNIE 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), në 
bashkëpunim me autorët e këtij publikimi, duke synuar përmirësimin e gjendjes me 
literaturën ligjore në Kosovë, ka kënaqësinë që t'ju ofrojë Komentarin e Ligjit për 
Familjen në Kosovë. 
 
Nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë, të 
interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të caktuara, 
është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i ligjit dhe 
nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. 
 
Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për 
zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe 
ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim.  
 
Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet 
e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë 
bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit 
të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së 
interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në 
institucionin e Drejtësisë. 
 
Presim që Komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve 
juridikë, duke qenë i pari i këtij lloji, madje edhe si një kontribut i vlershëm për 
drejtësinë në Kosovë. 
 
GIZ - Projekti për reformën ligjore në Kosovë- falënderon autorët e këtij komentari dhe 
personelin akademikë, ekspertët juridikë dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan 
në këtë punë, që ky publikim dhe të tjerat në të ardhmen do të jenë të dobishme për 
profesionistët e fushës së drejtësisë, shkencat juridike, gjithashtu do të jenë të 
dobishme edhe për popullin e Kosovës në përgjithësi. 
 
Aktiviteti legjislativ në Kosovë në vitet e fundit ka rezultuar me miratimin e ligjeve të 
shumta nga Parlamenti i Kosovës, si legjislacion primar, që kanë pasur ndikim në 
shumë fusha të jetës sonë të përditshme. Vënia në dispozicion e legjislacionit primar 
është një nga parakushtet e vendosjes së sundimit të ligjit në Kosovë. 
 
Për më tepër, mungesa e literaturës juridike ka nxitur Projektin e GIZ-it për Reformë 
Juridike dhe të ndërmarr iniciativën për përgatitjen e edicionit të parë të përmbledhjes 
së ligjeve në vitin 2009 i cili u botua përfundimisht në vitin 2012. 
 
Përgjigjet e dhëna në pyetësorin e shpërndarë për komunitetin juridik treguan se 
rezultatet ishin shumë pozitive. Të gjithë të anketuarit vlerësuan punën e Projektit të 
GIZ-it për Reformë Juridike në botimin e përmbledhjeve të ligjeve. Përveç kësaj, për 
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shkak të zhvillimit dinamik të legjislacionit, të anketuarit sugjeruan botimin e edicionit 
të ri të pakos së përditësuar të përmbledhjes së ligjeve. 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) në 
bashkëpunim me Firmën Juridike Ibrahimaga - Osmani - Tigani (I.O.T), me kënaqësi 
prezanton edicionin e dytë të Përmbledhjes së Ligjeve të Aplikueshme në Kosovë me 
synim të përmirësimit të situatës në fushën e botimeve juridike në Kosovë dhe me 
qëllim që komunitetit juridik t’i sigurohen mjetet efektive të punës. 
 
Në këtë përmbledhje mund t’i gjeni të gjitha ligjet me ndryshime dhe plotësime gjer në 
datën e botimit të përmbledhjes. 
 
Përdoruesit mund të shfrytëzojnë tekstin e ligjeve nga përmbledhja, si versione të 
aplikueshme pa pasur nevojë të kërkojnë gjetiu tekstet e ligjeve. Legjislacioni i 
përfshirë në këtë përmbledhje i referohet burimit origjinal të ligjit, titullit dhe numrit të 
ligjit si dhe datës së botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Përmbledhja është e ndarë në katër fusha kryesore: E drejta Civile, Penale, 
Administrative dhe Komerciale - Administrative. Me qëllim të lehtësisë në gjetjen e 
tekstit përkatës, secila fushë është e ndarë në nënfusha të fushës përkatëse. 
 
Ligjet janë përmbledhur në 7 libra të organizuara sipas fushave: 
 
Përmbledhja e ligjeve në fushën administrative ndahet në tri vëllime, me këtë 
përmbajtje:  
 
Vëllimi I Legjislacioni: Interesat shtetërore, rendi publik dhe siguria, të drejtat e 
njeriut, statusi civil, mjedisi dhe ndërtimtaria; 
 
Vëllimi II Legjislacioni: Kujdesi shëndetësor, puna dhe shoqëria, ekonomia dhe 
industria, administrata publike, drejtësia, pushteti lokal; 
 
Vëllimi III Legjislacioni: Mediet dhe publikimi, punët e jashtme dhe humanitare, 
kultura dhe sporti, komunikimi, arsimi dhe shkenca, inspektoratet dhe konventat 
ndërkombëtare.   
 
Përmbledhja e ligjeve në fushën civile ka një vëllim me këtë përmbajtje: E drejta 
civile sistemike, ligjet procedurale dhe ligjet e procedurës jokontestimore. 
 
Përmbledhja e ligjeve penale ka një vëllim me këtë përmbajtje: ligjet materiale dhe 
procedurale.  
 
Përmbledhja e ligjeve ekonomike është e ndarë në dy vëllime:  
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Vëllimi I Legjislacioni: Sektori i tregtisë dhe industrisë, kompanitë, privatizimi, 
koncesionet dhe format tjera të investimit, sektori i pronësisë industriale, aktivitetet në 
fushën e botimeve, bujqësia, blegtoria, ujërat, pylltaria, peshkataria, bletaria dhe 
gjuetia; 
 
Vëllimi II Legjislacioni: Sektori i energjisë dhe minierave, sektori i bankave dhe 
financave, legjislacioni për tatime dhe dogana, marrëveshjet ndërkombëtare për 
zhvillim ekonomik, financat publike dhe auditimi. 
 
Këto përmbledhje janë në dispozicion në versionin e shtypur në gjuhën shqipe, kurse 
versionet në anglisht dhe në serbisht janë në dispozicion në CD-ROM.  
 
GIZ – Projekti për Reformë Juridike në Kosovë falënderon Firmën Juridike Ibrahimaga 
- Osmani -Tigani dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan në realizimin e 
kësaj pune, me shpresë se ky botim dhe botimet e ardhshme të përmbledhjeve do t’i 
ndihmojnë profesionistëve në fushën juridike në shfrytëzimin e ligjeve të aplikueshme 
(në fushat e tyre përkatëse), dhe do t’ua lehtësojnë qytetarëve gjetjen e ligjeve që u 
interesojnë. 
 
 
 
 
Volkmar Theobald  
 
Menaxher i projektit 
Projekti për Reformë Juridike - GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR ADMINISTRATËN SHTETËRORE TË REPUBLIKËS 
SË KOSOVËS 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi i Ligjit 

 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i kornizës ligjore për organizimin, bashkëpunimin 
dhe menaxhimine organeve të cilat ushtrojë kompetenca ekzekutive. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këtë kuptimë:  

1.1. Autoritetet e larta të administratës shtetërore - Qeverinë si tërësi, 
Kryeministrin, Zëvendës Kryeministrat dhe ministrat.  

1.2. Organet e larta të administratës shtetërore - Zyra e Kryeministrit dhe 
Ministritë janë organet e larta të administratës shtetërore përmes të cilave 
Autoritetet e Larta të Administratës Shtetërore ushtrojnë kompetencat e tyre 
qeveritare dhe administrative.  

1.3. Organet qendrore të administratës shtetërore - organet vartëse të 
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Ligjet administrative 

administratës shtetërore të cilat kryejnë funksione joministrore ose 
funksione të tjera administrative.  

1.4. Organet lokale të administratës shtetërore - organet komunale të 
administratës shtetërore. 

1.5. Organet e pavarura të administratës shtetërore - personat juridikë që 
ushtrojnë veprimtari shtetërore administrative për të cilën kërkohet shkallë e 
lartë e pavarësisë në interes publik.  

1.6. Rregulloret e Qeverisë - aktet nënligjore, të cilat miratohen nga Qeveria në 
bazë të autorizimit i cili është dhënë shprehimisht me këtë ligj dhe të cilat 
kanë për qëllim përcaktimin në detaje të parimeve dhe standardeve të 
përcaktuara në këtë ligj.  

1.7. Bartësit e detyrave, përgjegjësive, kompetencave dhe autorizimeve të 
administratës shtetërore - janë nëpunësit e saj.  

 
KREU II 

DISPOZITAT THEMELORE 
 

Neni 3 
Fushëveprimi i ligjit 

 
Me këtë ligj rregullohet fushëveprimi i organeve të administratës shtetërore. 
Administrata shtetërore kryen punët e administratës në suaza të të drejtave, 
përgjegjësive dhe detyrave të Republikës së Kosovës. Administrata shtetërore 
funksionin e saj e ushtron dhe punët i kryen në bazë të kushtetutës, ligjit, dispozitave të 
tjera dhe akteve të përgjithshme. 
Punët e administratës shtetërore ngërthejnë zbatimin e drejtpërdrejt të ligjit, nxjerrjen e 
dispozitave për aplikimin e tyre, ushtrimin e mbikëqyrjes administrative dhe kryerjen e 
punëve të tjera administrative dhe profesionale. 
 

Neni 4 
Punët e administratës shtetërore 

 
1. Punët e administratës shtetërore janë:  

1.1. propozimi i politikës së brendshme dhe të jashtme;  
1.2. zhvillimi i politikës zhvillimore;  
1.3. veprimtaria normative;  
1.4. zbatimi i ligjeve dhe dispozitave të tjera;  
1.5. ushtrimi i mbikëqyrjes administrative;  
1.6. vendosja në procedurën administrative mbi të drejtat dhe detyrimet e 

qytetarëve dhe personave juridik;  
1.7. veprimi në procedurën për kundërvajtje;  
1.8. sigurimi i kryerjes së punëve të interesit publik;  
1.9. kryerja e punëve të tjera të administratës shtetërore.  
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Neni 5 
 
1. Punët e administratës shtetërore i ushtrojnë organet, agjencitë përkatëse dhe 

organizmat e tjerë kompetent, rrjedhimisht të autorizuar të administratës shtetërore 
(në tekstin e mëtejmë:Organet e administratës shtetërore).  

2. Organet, autoritetet dhe organizmat e tjerë të administratës shtetërore sipas këtij 
ligji janë: Ministritë, Organizatat e administratës shtetërore dhe organet e tjera të 
administratës.  

3. Disa punë të caktuara të administratës shtetërore mund ti kryejnë edhe organet e 
tjera në nivel qendror ose lokal;themelatat dhe personat e tjerë juridik, si 
autorizime publike, nëse ato punë, përkatësisht autorizime iu janë bartur, 
rrjedhimisht besuar atyre.  

 
Neni 6 

Natyra e punës së administratës shtetërore 
 
Puna e organeve të administratës është publike. 
 

Neni 7 
Ushtrimi i kontrollit dhe mbikqyrjës së punës së administratës shtetërore 

 
1. Administrata shtetërore dhe puna e saj i nënshtrohet kontrollit dhe mbikëqyrjes.  
2. Kontrolli i punës së administratës shtetërore realizohet përmes mbikëqyrjes 

administrative dhe formave tjera; nëpërmjet kontrollit gjyqësor; formave dhe 
modaliteteve të tjera të kontrollit, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet.  

 
Neni 8 

 
1. Organet e Administratës Shtetërore i themelon Qeveria e Republikës së Kosovës, 

në përputhje me ligjin.  
2. Qeveria e Republikës së Kosovës e harmonizon dhe mbikëqyrë ushtrimin e punëve 

të Administratës Shtetërore.  
3. Me aktin e themelimit të organit të administratës shtetërore përcaktohet ministria 

përgjegjëse, që do të ushtrojë mbikëqyrje mbi ligjshmërinë e punës së organit të 
administratës.  

 
Neni 9 

 
Administrata shtetërore në punën e saj, në suaza të kompetencave dhe autorizimeve 
ligjore, është transparente, profesionale, efikase dhe efektive, e pavarur dhe e paanshme. 
 

Neni 10 
Statusi i organeve të administratës shtetërore 

 
1. Organet e administratës shtetërore, në përputhje me aktin e themelimit, kanë 

statusin e personit juridik.  
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2. Në suaza të fushëveprimtarisë së tyre, organet e administratës, mund të kryejnë 
shërbime edhe për personat fizik dhe juridik me kompenzim ligjor.  

 
Neni 11 

 
Organet e administratës shtetërore janë të detyruar që në mënyrë të ligjshme, efikase 
dhe në suaza të afateve ligjore, të vendosin mbi çështjet e ndryshme administrative,në 
kompetencën e tyre. 
 

Neni 12 
Mospërputhshmëria e manifestimit dhe organizimit politik 

në organet e administratës shtetërore 
 
Në organet e administratës shtetërore, ndalohet çfarëdo forme e manifestimit, 
organizimit dhe veprimit të aktiviteteve politike ose të animit e të favorizimeve në baza 
politike të punonjësve të administratës. Nëpunësve të administratës shtetërore, gjatë 
kryerjes së punëve të tyre brenda orarit të punës, iu ndalohet të shprehin dhe 
përfaqësojnë bindjet dhe orientimet e tyre politike. 
 

Neni 13 
 
Republika e Kosovës është përgjegjëse për dëmin që organi i administratës shtetërore e 
shkakton me punën e tij të paligjshme ose të parregulltë. 
 

Neni 14 
Ushtruesit e punëve në administratën shtetërore 

 
1. Punët e administratës shtetërore në organet dhe organizmat e saj i kryejnë 

nëpunësit shtetëror, të cilët pranohen në bazë të vlerave dhe meritave, përmes 
konkursit publik, po që se me ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 

2. Të drejtat, detyrimet, përgjegjësitë dhe autorizimet e nëpunësve të administratës 
shtetërore përcaktohen me dispozitat e ligjit për shërbimin civil dhe atij të pagave 
të shërbyesve civil. 

 
Neni 15 

Sigurimi i mjeteve për funksionimin dhe punën e administratës shtetërore 
 
Mjetet për punën dhe veprimtarinë e organeve të administratës shtetërore sigurohen me 
buxhetin Republikës së Kosovës. 
 

Neni 16 
Struktura organizative, funksionale dhe e veprimtarisë së organeve të 

administratës shtetërore 
 
1. Struktura organizative funksionale dhe e veprimtarisë së organeve të administratës 

shtetërore rregullohet në përputhje me këtë ligj, përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe me ligje të veçanta.  
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2. Ky ligj nuk zbatohet për:  
2.1. administratën e Kuvendit  
2.2. administratën e Presidentit,  
2.3. administratën e gjykatës kushtetuese  
2.4. administratën e gjyqësorit dhe të prokurorisë;  
2.5. administratën e institucioneve të pavarura të përcaktuara në Kapitullin XII 

të Kushtetutës;  
2.6. administratën e institucioneve publike të arsimit të lartë.  

3. Administrimi i cili ushtrohet nga komunat rregullohet në përputhje me Ligjin për 
Vetëqeverisjen Lokale, sa ka të bëjë me kompetencat e tyre vetanake dhe të 
zgjeruara.  

4. Ndërmarrjet publike - rregullohen në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike.  
 

Neni 17 
Parimet dhe kriteret për organizimin dhe sistemimin e brendshëm në organet e 

administratës shtetërore 
 
1. Parimet dhe kriteret për organizimin dhe sistemimin e brendshëm në organet e 

administratës shtetërore i përcakton Qeveria e Republikës së Kosovës.  
2. Organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të punëve, pozitave dhe detyrave të 

punës në organin e caktuar të administratës shtetërore, e rregullon ministria 
përgjegjëse, me akt të veçantë të saj.  

 
Neni 18 
Parimet 

 
1. Struktura organizative e administratës shtetërore të Kosovës siguron që:  

1.1. shërbimet të ofrohen në përputhje me parimin e sundimit të ligjit;  
1.2. administrata të veprojë në mënyrë të paanshme, apolitike dhe e orientuar 

nga qytetarët;  
1.3. detyrat të ushtrohen në mënyrë efikase, efektive dhe transparente;  
1.4. organet administrative të bashkëpunojnë në interes të publikut;  
1.5. kompetencat të përcaktohen në bazë të parimit të subsidiaritetit;  
1.6. barazia gjinore dhe parimi i një shoqëri multietnike të mbrohet dhe të 

promovohet 
 

Neni 19 
Modernizimi 

 
1. Administrata shtetërore e Kosovës do të modernizohet në mënyrë të vazhdueshme 

në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji. Qeveria do të 
sigurojë personelin e nevojshëm dhe do të krijojë parakushtet organizative dhe 
teknike për mbështetjen e këtij procesi.  

2. Ministria përgjegjëse për administratë publike përgatit propozimet dhe organizon 
procesin e reformimit, avancimit dhe të modernizimit të administratës.  
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KREU III 
INSTITUCIONET DHE ORGANET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE 

 
Neni 20 

Institucionet e administratës 
 
1. Administrata në Republikën e Kosovës ushtrohet nga institucionet e administratës 

së drejtpërdrejtë dhe të tërthortë shtetërore.  
2. Institucionet e administratës së drejtpërdrejtë shtetërore janë:  

2.1. organet e larta të administratës shtetërore;  
2.2. organet qendrore të administratës shtetërore;  
2.3. organet lokale të administratës shtetërore;  
2.4. komunat, sa kanë të bëjë me kompetencat e deleguara shtetërore.  

3. Institucionet e administratës së tërthortë shtetërore janë:  
3.1. komunat, sa kanë të bëjë me kompetencat e tyre vetanake dhe të zgjeruara 

(decentralizimi);  
3.2. organet e pavarura të administratës shtetërore me statusin e personit juridik;  
3.3. personat juridikë të cilëve u janë deleguar kompetenca shtetërore.  

 
Neni 21 

Autoritetet e larta të administratës shtetërore 
 
Qeveria në tërësi, Kryeministri, Zëvendës Kryeministrat dhe ministrat janë autoritetet e 
larta të administratës shtetërore. Ata udhëheqin dhe mbikëqyrin administratën 
shtetërore në fushat e tyre përkatëse të përgjegjësisë. 
 

Neni 22 
Organet e larta të administratës shtetërore 

 
1. Organet e larta të administratës shtetërore ushtrojnë detyra tjera administrative në 

bazë të ligjit ose nëse ushtrimi i këtyre detyrave nga një organ i lartë i 
administratës shtetërore është më efikas dhe efektiv se delegimi i detyrave në një 
organ tjetër të administratës shtetërore.  

2. Fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive 
përcaktohen me rregullore nga Qeveria pas propozimit nga Kryeministri dhe 
ministrat. Kjo rregullore e Qeverisë dhe ndryshimet e mëpasshme të saj botohen në 
“Gazetën Zyrtare”.  

3. Kryeministri dhe ministrat, me aprovimin e Qeverisë, kanë të drejtë të themelojnë 
organe lokale të administratës shtetërore për ushtrimin e detyrave administrative në 
nivel territorial (lokal).  

 
Neni 23 

Organet qendrore të administratës shtetërore 
 
1. Organet qendrore të administratës shtetërore ushtrojnë kompetenca të cilat shtrihen 

në tërë territorin e Kosovës. Ato janë vartëse të një ministrie të caktuar ose, në 
raste të veçanta zyrës së kryeministrit.  
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2. Organet qendrore të administratës shtetërore ushtrojnë:  
2.1. detyra joministrore, posaçërisht detyra të natyrës përgatitore, këshillë-

dhënëse ose shqyrtuese;  
2.2. detyra të tjera administrative, me qëllim të lirimit të ministrisë përkatëse nga 

detyrat rutinore dhe nga detyrat, për kryerjen e të cilave kërkohet shkallë e 
lartë e specializimit.  

3. Pas miratimit nga Qeveria sipas propozimit të organit mbikëqyrës të administratës 
shtetërore, organet qendrore të administratës shtetërore kanë të drejtë të themelojnë 
organe lokale të administratës shtetërore për ushtrimin e detyrave administrative në 
nivel rajonal (lokal).  

 
Neni 24 

Organet lokale të administratës shtetërore 
 
1. Organet lokale të administratës shtetërore janë organe komunale të administratës 

shtetërore.  
2. Kompetencat territoriale të organeve lokale të administratës shtetërore 

korrespondojnë me territorin e një ose më shumë komunave.  
3. Qeveria përcakton me rregullore kompetencat territoriale të organeve lokale të 

administratës shtetërore dhe selinë e tyre.  
4. Organet lokale të administratës shtetërore janë vartëse të një organi të lartë të 

administratës shtetërore ose të një organi qendror të administratës shtetërore  
 

Neni 25 
Delegimi i kompetencave administrative komunës 

 
1. Kompetencat administrative shtetërore u delegohen komunave, përveç nëse ka 

arsye ligjore ose arsye të tjera që këto kompetenca të ushtrohen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga një organ tjetër i administratës shtetërore.  

2. Organet e administratës shtetërore me rastin e delegimit të kompetencave duhet t’u 
sigurojnë komunave, mjete të mjaftueshme financiare për zbatimin e tyre.  

 
Neni 26 

Organet e pavarura të administratës shtetërore 
 
1. Organet e pavarura të administratës shtetërore janë persona juridikë të themeluar 

për ushtrimin e vazhdueshëm të veprimtarive administrative shtetërore, të cilat 
kërkojnë shkallë të lartë të pavarësisë në interes të publikut.  

2. Shkalla e pavarësisë lidhur me emërimin e personelit, menaxhimin financiar, 
organizimin e brendshëm dhe ushtrimin e veprimtarisë administrative dhe 
mbikëqyrëse, e cila i jepet organit përkatës korrespondon me nevojat e 
veprimtarisë administrative e cila ushtrohet nga organi përkatës.  

3. Kompetencat dhe shkalla e pavarësisë përcaktohen në ligjin për themelimin e 
organit të pavarur përkatës të administratës shtetërore.  
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Neni 27 
Personat juridik si bartës të punëve të administratës shtetërore 

 
1. Ushtrimi i kompetencave administrative mund t’i bartet një personi juridik si 

bartës të punëve të administratës shtetërore.  
2. Zgjedhja e personit juridik si bartës të punëve të administratës shtetërore për këtë 

qëllim bëhet me konkurrencë të hapur.  
3. Në aktin përkatës përcaktohen detyrat e bartura, kompetencat, financimi, kryerja e 

detyrave, organi mbikëqyrës i administratës si dhe fushëveprimi dhe instrumentet e 
mbikëqyrjes.  

4. Pranuesi i kompetencave të bartura administrative ka të drejtat dhe detyrimet e 
njëjta si organet e administratës shtetërore gjatë ushtrimit të këtyre kompetencave. 
Rregulloret ose vendimet e pranuesve të kompetencave të bartura shtetërore duhet 
të jenë në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore.  

 
KREU IV 

THEMELIMI DHE SHPËRBËRJA E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS 
SHTETËRORE 

 
Neni 28 

Themelimi dhe shpërbërja e organeve të administratës shtetërore 
 
1. Organet e Larta të administratës shtetërore themelohen dhe shpërbëhen në 

përputhje me Kushtetutën dhe Ligjin për Qeverinë.  
2. Organet qendrore të administratës shtetërore themelohen dhe shpërbëhen me ligj. 

Ligji përkatës përcakton emrin, selinë dhe kompetencat e organit përkatës.  
3. Organet lokale të administratës shtetërore themelohen me vendim të organit 

përkatës mbikëqyrës të administratës shtetërore dhe me miratim të Qeverisë. 
Vendimi i lartpërmendur duhet të përcaktojë emrin, selinë dhe kompetencat e 
organit lokal dhe territorin për të cilin është themeluar. Organet e përbashkëta 
lokale të administratës shtetërore mund të themelohen nga organet mbikëqyrëse të 
administratës për një territor të caktuar me vendim të ndërsjellë.  

4. Organet e pavarura të administratës shtetërore themelohen me ligj. Ligji duhet të 
përcaktojë emrin, selinë, organizimin, regjimin financiar, emërimin e drejtorit dhe 
personelit, kompetencat, procedurat dhe vijën e llogaridhënies të drejtorit.  

 
Neni 29 

Kompetencat e Organeve të administratës shtetërore 
 
1. Kompetencat e organeve të administratës shtetërore për ushtrimin e aktiviteteve të 

cilat mund t’i prekin të drejtat individuale të qytetarëve, duhet të përcaktohen me 
ligj.  

2. Kompetencat territoriale dhe kompetencat e tjera të organeve të administratës 
shtetërore duhet të përcaktohen në atë mënyrë që veprimtaria e tyre të ushtrohet në 
mënyrë efektive, efikase dhe i orientuar nga qytetarët.  

3. Në parim, kompetencat administrative të një lloji duhet të ushtrohen nga një organ 
i administratës. Dyfishimi dhe ndërthurja e kompetencave nuk lejohet.  
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Neni 30 
Regjistri i organeve të administratës shtetërore 

 
1. Ministra përgjegjëse për administratë publike do të mbajë një regjistër zyrtar të të 

gjitha organeve të administratës shtetërore.  
2. Regjistri publikohet periodikisht në gazetën zyrtare.  
3. Ndryshimet në regjistrin zyrtar të organeve të administratës shtetërore publikohen 

pa vonesë në gazetën zyrtare. 
 

KREU V 
ORGANIZIMI I BRENDSHËM I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS 

SHTETËRORE 
 

NËN-KREU 1 
Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës 

 
Neni 31 

Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës 
 
Organizimi i brendshëm dhe sistematizimi i vendeve të punës do të përcaktohet për 
secilin organ të administratës shtetërore me Rregullore të Qeverisë. 
 

Neni 32 
Përmbajtja e rregullores për organizimin e brendshëm 

dhe sistematizimin e vendeve të punës 
 
1. Rregullorja duhet të përmbajë si vijon:  

1.1. strukturën organizative të organit të administratës shtetërore duke përfshirë 
përcaktimin e niveleve përkatëse drejtuese, të funksioneve dhe të 
përgjegjësive;  

1.2. numrin, nivelin e vendeve të punës në pajtim me ligjin vjetor të buxhetit;  
1.3. ndarjen e punëve në kuadër të strukturës organizative ndërmjet vendeve të 

punës (duke përfshirë titujt dhe përshkrimet e punës, zëvendësimet etj);  
1.4. kushtet për secilin vend të punës;  
1.5. në ministri: detyrat e zëvendësministrave dhe të këshilltarëve politikë si dhe 

raportin e tyre me hierarkinë e shërbimit civil; si dhe kushtet për emërimin e 
këshilltarëve politikë.  

1.6. skemën organizative. 
 

Neni 33 
Procedura për miratimin e rregullores për organizimin e brendshëm 

dhe sistematizimin e vendeve të punës 
 
1. Rregullorja përgatitet nga organi përkatës i administratës shtetërore.  
2. Konsultimi me Ministrinë përgjegjëse për financa dhe ministrinë përgjegjëse për 

administratë publike është i detyrueshëm.  
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3. Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës 
dorëzohet për miratim në Qeveri.  

4. Rregulloret përkatëse të organeve qendrore dhe lokale të administratës shtetërore 
miratohen nga organi përgjegjës për mbikëqyrjen e tyre dhe përfshihen si kre i 
veçantë në rregulloren e organit mbikëqyrës  

5. Rregulloret përkatëse të organeve të pavarura të administratës shtetërore miratohen 
nga udhëheqësi i organit pas konsultimit në përputhje me paragrafin 2. të këtij 
neni.  

6. Ndryshimet dhe plotësimet eventuale të rregullores i nënshtrohen procedurës së 
njëjtë.  

7. Pas miratimit, rregullorja botohet në gazetën zyrtare.  
 

Neni 34 
Përgatitja e rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin 

e vendeve të punës 
 
1. Projekt rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 

punës duhet të përgatitet nga organi përkatës pas analizimit të hollësishëm dhe 
vlerësimit të gjendjes ekzistuese dhe nevojave të ardhshme që kanë të bëjnë me 
strukturën organizative dhe me proceset.  

2. Standardet e hollësishme lidhur me rregulloren për organizimin e brendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës do të përcaktohen me Rregullore të Qeverisë të 
përgatitur nga ministria përgjegjëse për administratë publike.  

 
NËN-KREU 2 

Organizimi i Ministrive 
 

Neni 35 
Struktura Organizative e Ministrive 

 
1. Ministritë përbëhen nga strukturat në vijim:  

1.1. Ministri;  
1.2. Sekretari i Përgjithshëm  
1.3. Departamentet;  
1.4. Divizionet.  

2. Ministritë kanë të drejtë të përdorin emërtime të ndryshme për nivelin strukturor të 
departamentit dhe divizionit.  

3. Zëvendësministri është zyrtar i lartë i ministrisë përkatëse, i cili kryen punë të 
parapara me ligjin e Qeverisë dhe aktin gjegjës të sistematizimit të detyrave të 
punës. Zëvendësministri zëvendëson ministrin në punët e caktuara me autorizimin 
e tij.  

4. Këshilltarët politikë nuk ushtrojnë kompetenca drejtuese ose kompetenca të tjera 
administrative të ministrisë.  

5. Struktura organizative e Zyrës së Kryeministrit do të përcaktohet me rregullore të 
veçantë.  
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Neni 36 
Menaxhimi i Divizionit 

 
1. Divizioni drejtohet nga udhëheqësi i divizionit..  
2. Udhëheqësi i divizionit i raporton udhëheqësit të departamentit.  
3. Kompetencat dhe përgjegjësitë në kuadër të divizionit përkufizohen në mënyrë të 

qartë.  
4. Udhëheqësi i divizionit zëvendësohet, në rast të mungesës ose paaftësisë nga 

nëpunësi civil i rangut më të lartë pas udhëheqësit të divizionit, siç përcaktohet në 
Rregulloren për Organizimin e Brendshëm.  

 
Neni 37 

Roli i Departamentit 
 
1. Divizionet të cilat ushtrojnë kompetenca në fusha të ndërlidhura grupohen në një 

departament si nivel i dytë i hirearkisë.  
2. Departamenti drejtohet nga udhëheqësi i departamentit.  
3. Udhëheqësi i departamentit i raporton sekretarit të përgjithshëm.  
4. Në rast të mungesës ose paaftësisë, udhëheqësi i departamentit zëvendësohet, nga 

një udhëheqës tjetër departamenti, siç përcaktohet në Rregulloren për organizimin 
e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.  

 
Neni 38 

Sekretari i Përgjithshëm 
 
1. Sekretari i përgjithshëm është udhëheqësi administrativ i ministrisë dhe i raporton 

drejtpërdrejtë ministrit.  
2. Sekretari i përgjithshëm ka përgjegjësitë kryesore si në vijim:  

2.1. siguron këshilla të politikave për ministrin;  
2.2. siguron që vendimet e politikave dhe masat tjera të ministrisë të zbatohen në 

mënyrë efikase dhe efektive;  
2.3. siguron që masat zbatuese të ministrisë të monitorohen rregullisht dhe që të 

merren masa korrigjuese në rast të pengesave;  
2.4. menaxhon nëpunësit civil dhe punonjësit tjerë të ministrisë;  
2.5. menaxhon financat dhe burimet tjera të ministrisë;  
2.6. menaxhon rrjedhën e informacionit në ministri;  
2.7. bashkëpunon me sekretarët e ministrive tjera në bazë të rregullt;  
2.8. koordinon raportin e ministrisë me organet e saj vartëse administrative.  

 
Neni 39 

Roli i divizionit 
 
Divizioni është komponenti themelor strukturor i ministrisë; divizioni është 
shprehimisht përgjegjës për fushën e caktuar të përgjegjësisë brenda kompetencave të 
përgjithshme të ministrisë. 
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Neni 40 
Strukturat e veçanta 

 
1. Si përjashtim mund të themelohen departamente dhe divizione, të cilat i raportojnë 

drejtpërdrejt ministrit. Kjo vlen edhe për divizionet të cilat i raportojnë 
drejtpërdrejt Sekretarit të Përgjithshëm.  

2. Arsyet për krijimin e këtyre formave të veçanta të raportimit sipas paragrafit 1 të 
këtij neni përcaktohen në rregulloren për organizimin e brendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës.  

3. Në kuadër të ministrisë, gjithashtu, mund të themelohen trupa punuese të cilët 
përbëhen nga punonjësit e divizioneve dhe/ose departamenteve të ndryshme, për 
aktivitete të përkohshme komplekse dhe me shtrirje të gjerë. Nëpunësi civil i 
rangut më të lartë i cili është anëtar i trupit punues kryeson trupin punues.  

4. Për menaxhimin e burimeve njerëzore, të çështjeve financiare, të TI-së dhe të 
detyrave të tjera të zakonshme, në secilën ministri do të themelohet një strukturë e 
veçantë (departament ose divizion), i cili i raporton drejtpërdrejt Sekretarit të 
Përgjithshëm.  

 
Neni 41 

Personeli i ministrisë 
 
1. Të gjitha vendet e punës, të cilat janë cilësuar si pozita të shërbimit civil në 

Rregulloren për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të 
Punës, duke përfshirë edhe pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm, do të plotësohen 
me nëpunës civil në përputhje me Ligjin e Shërbimit Civil.  

2. Çdo nëpunës civil apo punonjës tjetër, i cili mban një vend pune në ministri do të 
bëhet pjesë e një njësie organizative.  

 
NËN-KREU 3 

Organizimi i organeve qendrore të administratës shtetërore 
 

Neni 42 
Struktura Organizative e organeve qendrore të administratës shtetërore 

 
1. Organet qendrore të administratës shtetërore organizohen në këto nivele:  

1.1. drejtoratet;  
1.2. sektorët.  

2. Organet qendrore të administratës shtetërore kanë të drejtë të përdorin emërtime të 
ndryshme për nivelin e drejtoratit dhe sektorit.  

 
Neni 43 

Roli i sektorit në organin qendror të administratës shtetërore 
 
1. Sektori është komponenti themelor strukturor i organit qendror të administratës 

shtetërore.  
2. Sektori është shprehimisht përgjegjës për fushën përkatëse të përgjegjësisë në kuadër 

të kompetencave të përgjithshme të organit qendror të administratës shtetërore.  
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Neni 44 
Udhëheqja e sektorëve në organin qendror të administratës shtetërore 

 
1. Sektori drejtohet nga udhëheqësi i sektorit.  
2. Kompetencat dhe përgjegjësitë në kuadër të sektorit përkufizohen në mënyrë të 

qartë.  
3. Udhëheqësi i sektorit i raporton udhëheqësit të drejtoratit.  
4. Udhëheqësi i sektorit zëvendësohet, në rast të mungesës ose paaftësisë, nga 

nëpunësi civil i rangut më të lartë pas udhëheqësit të sektorit, siç përcaktohet në 
Rregulloren për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të 
Punës, të organit përkatës.  

 
Neni 45 

Drejtorati 
 
1. Sektorët të cilët ushtrojnë kompetenca në fusha të ndërlidhura grupohen në një 

drejtorat si nivel i dytë i hierarkisë në organin qendror të administratës shtetërore.  
2. Drejtorati udhëhiqet nga udhëheqësi i drejtoratit.  
3. Udhëheqësi i drejtoratit zëvendësohet, në rast të mungesës ose paaftësisë, nga një 

udhëheqës tjetër i drejtoratit, siç përcaktohet në Rregulloren për Organizimin e 
Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, të organit qendror përkatës.  

 
Neni 46 

Strukturat e veçanta në organin qendror të administratës shtetërore 
 
1. Në kuadër të organit qendror gjithashtu, mund të themelohen trupa punuese, të 

cilat përbëhen nga punonjës të sektorëve dhe/ose drejtorateve të ndryshme për 
aktivitete të cilat kërkojnë një qasje më komplekse dhe me shtrirje të gjerë. Këta 
trupa punues kryesohen nga nëpunësi civil i rangut më të lartë në trupin punues.  

2. Për menaxhimin e burimeve njerëzore, çështje financiare, TI dhe detyra tjera të 
zakonshme, në secilin organ qendror të administratës shtetërore do të themelohet 
një strukturë e veçantë e cila i raporton drejtpërdrejtë drejtorit, përveç nëse këto 
shërbime sigurohen nga ministria mbikëqyrëse.  

 
Neni 47 

Personeli i organeve qendrore te administratës shtetërore 
 
1. Të gjitha vendet e punës të cilat janë cilësuar si pozita të shërbimit civil në 

Rregulloren për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të 
Punës, duke përfshirë edhe pozitën e drejtorit të përgjithshëm, do të plotësohen me 
nëpunës civilë ose punonjës tjerë në përputhje me Ligjin e Shërbimit Civil.  

2. Çdo nëpunës civil ose punonjës tjetër i cili mban një vend pune në organin qendror 
të administratës shtetërore do të bëhet pjesë e një njësie organizative.  

3. Një nëpunës civil mund t’i caktohet drejtpërdrejt drejtorit të përgjithshëm.  
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NËN-KREU 4 
Organizimi i organeve lokale të administratës shtetërore 

 
Neni 48 

Struktura organizative e organeve lokale të administratës shtetërore 
 
1. Organet lokale të administratës shtetërore udhëhiqen nga shefi.  
2. Personeli i organit lokal të administratës shtetërore i raporton drejtpërdrejt shefit.  
3. Njësitë themelohen në kuadër të organit lokal të administratës shtetërore vetëm 

nëse organi ushtron veprimtari komplekse dhe madhësia e organit në fjalë kërkon 
themelimin e strukturave të veçanta organizative.  

4. Shefi i një organi të përbashkët të administratës lokale shtetërore emërohet me 
vendim të ndërsjellët të organeve të cilat e kanë themeluar organin e përbashkët.  

5. Në aspekte të tjera, dispozitat mbi organizimin e organeve qendrore të 
administratës shtetërore aplikohen në mënyrë analoge për organet lokale të 
administratës shtetërore.  

 
Neni 49 

Shërbimet e Përbashkëta 
 
1. Në parim, menaxhimi i burimeve njerëzore, financat, TI dhe shërbimet e tjera të 

përbashkëta për organet lokale të administratës shtetërore, do të sigurohen në 
mënyrë qendrore nga organi mbikëqyrës i administratës.  

2. Shërbimet e përbashkëta për organet e administratës shtetërore të cilat veprojnë në 
të njëjtin territor mund të ofrohen bashkërisht nga organet mbikëqyrëse 
administrative ose qendrore.  

3. Detajet do të përcaktohen në një marrëveshje të organeve mbikëqyrëse 
administrative dhe në rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin 
e vendeve të punës të organit përkatës të përbashkët të administratës lokale 
shtetërore.  

 
NËN-KREU 5 

Organizimi i organeve të pavarura të administratës shtetërore 
 

Neni 50 
Struktura organizative e organeve të pavarura të administratës shtetërore 

 
1. Parimet për organizimin dhe menaxhimin e organeve të pavarura të administratës 

shtetërore përcaktohen në ligjin për themelimin e organit përkatës të pavarur.  
2. Detajet per organizimin dhe menaxhimin e organeve të pavarura të administratës 

shtetërore do të përfshihen në Rregulloren për Organizimin dhe Sistematizimin e 
Vendeve të Punës.  

3. Organi i pavarur i administratës shtetërore udhëhiqet nga drejtori/kryetari, i cili 
zgjidhet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil. Drejtori i 
përgjigjet Kryeministrit ose ministrit të përcaktuar në aktin e themelimit të organit 
të pavarur.  
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KREU VI 
ZHVILLIMI I PROCEDURËS NË ORGANET E ADMINISTRATËS 

SHTETËRORE 
 

Neni 51 
Procedura 

 
1. Përveç nëse përcaktohen ndryshe me ligj të veçantë, procedura e organeve të 

administratës shtetërore në raport me qytetarët do të zhvillohet në përputhje me 
Ligjin për Procedurën Administrative.  

2. Qeveria nxjerrë rregullore për vendosjen e standardeve të përbashkëta për 
menaxhimin e organeve të administratës shtetërore, përkatësisht për menaxhimin e 
burimeve njerëzore, procedurave zyrtare dhe bashkëpunimit ndërmjet organeve të 
administratës shtetërore  

 
Neni 52 

Metodat e brendshme të punës 
 
1. Kryeministri, ministrat, drejtorët e organeve qendrore dhe të pavarura të 

administratës për organet përkatëse nxjerrin urdhëresa lidhur me punën, mënyrën 
dhe cilësinë e punës e të sjelljes së punonjësve të administratës shtetërore.  

2. Urdhëresat për organet lokale të administratës shtetërore nxirren nga organi i 
administratës shtetërore, përgjegjës për themelimin e organit lokal të administratës 
shtetërore.  

 
Neni 53 

Puna publike e organeve të administratës shtetërore dhe komunikimi i tyre 
 
1. Organet e administratës shtetërore e informojnë publikun lidhur me punën e tyre 

administrative.  
2. Detajet për mënyrën e informimit përcaktohen në rregulloren e Qeverisë të 

përcaktuar në paragrafin 2. të nenit 51 të këtij ligji.  
 

Neni 54 
Bashkëpunimi dhe koordininimi i organeve të administratës shtetërore – 

me institucionet qendrore të Republikës së Kosovës 
 
Marrëdhëniet e organeve të administratës shtetërore me presidentin dhe Kuvendin e 
Republikës së Kosovës, mbështeten në të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me 
kushtetutë, me ligj dhe me dispozita të tjera. 
Organet e administratës shtetërore janë të obliguara që presidentit të vendit dhe 
Kuvendit t’iu ofrojnë informata, shënime dhe të dhëna të tjera nga fushëveprimtaria 
dhe kompetencat e tyre, të cilat informata dhe të dhëna atyre iu janë të nevojshnme për 
punën dhe aktivitetet e tyre. 
Organet e administratës shtetërore i zbatojnë aktet e presidentit të nxjerra në kohë të 
luftës ose të paqës. 
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Neni 55 
Marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe të koordinimit në mes të organeve 

te administratës shtetërore dhe qeverisë 
 
Marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe të koordinimit në mes të organeve të administratës 
shtetërore dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, bazohen në të drejtat dhe detyrimet 
e tyre, të përcaktuara me kushtetutë dhe me ligj. 
Në punën dhe aktivietete e tyre organet e administratës shtetërore janë të detyruara që 
të iu përmbahen akteve të ligjshme dhe të plotëfuqishme të Qeverisë. 
 

Neni 56 
Bashkëpunimi i organeve të administratës me qytetarët 

 
Organet e administratës shtetërore janë të detyruara, që qytetarëve t’iu mundësojnë 
realizimin e papenguar, ligjor dhe me kohë të të drejtave të tyre dhe detyrimeve; t’iu 
japin informata të nevojshme dhe shënime; t’iu ofrojnë ndihmën juridike pa 
diskriminim; të respektojnë dinjitetin dhe personalitetin e secilit qytetar; të ruajnë dhe 
avansojnë nivelin dhe autoritetin e organeve të administratës shtetërore rrjedhimisht të 
bashkëpunojnë, në suaza të kornizave ligjore, korrekte dhe civilizuese me qytetarët e 
Republikës së Kosovës dhe me secilin individ që i drejtohet me gojë apo me shkrim për 
ndonjë kërkesë, nevojë, të drejtë ose interes juridik, ekonomik ose qytetar. 

 
Neni 57 

Bashkëpunimi dhe koordinimi i organeve të administratës shtetërore në mes veti 
 
1. Organet e administratës shtetërore janë të detyruara të bashkëpunojnë për të gjitha 

çështjet e përbashkëta dhe të shkëmbejnë të dhënat dhe informacionin e nevojshëm 
për ushtrimin e funksionit të tyre.  

2. Për realizimin e plotë, efikas, të gjithanshëm dhe të vazhdueshëm të bashkëpunimit 
reciprok, organet e administratës shtetërore themelojnë trupa punuese të 
përbashkëta për kryerjen e punëve administrative, të cilat për nga natyra e tyre 
kërkojnë bashkëpunimin e një numri të organeve administrative.  

3. Trupat punuese nga paragrafi 2. i këtij neni, kryesohen nga nëpunësi civil i organit 
përkatës.  

4. Themelimi dhe funksionimi i trupave punuese të përbashkëta rregullohet në hollësi 
me Rregullore të Qeverisë.  

 
Neni 58 

Ndihma juridike administrative 
 
1. Organet e administratës shtetërore mund të kërkojnë ndihmë në kryerjen e detyrave 

të tyre administrative nga organi tjetër administrativ ose ndonjë tjetër organ apo 
organizëm, nëse organi përkatës nuk është në gjendje t’i kryejë këto detyra për 
shkaqe të ndryshme ligjore ose faktike.  

2. Qeveria me rregullore përcakton detajet lidhur me ndihmën administrative.  
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Neni 59 
Konflikti i kompetencave 

 
Në rast të konfliktit lidhur me kompetencat e organeve të ndryshme të administratës 
shtetërore, kontesti zgjidhet në shkallën e parë nga ministri përgjegjës për 
administratën publike. Qeveria është përgjegjëse për vendimin përfundimtar 
administrativ. 

 
KREU VII 

MBIKËQYRJA E VEPRIMTARISË SË ORGANEVE TË ADMINISTRATËS 
SHTETËRORE 

 
Neni 60 

Mbikëqyrja e organeve të administratës shtetërore 
 
Organet e administratës shtetërore mbikëqyren nga Qeveria, përveç nëse përcaktohet 
ndryshe me ligj. 
 

Neni 61 
Qëllimi i mbikëqyrjes 

 
1. Mbikëqyrja ushtrohet dhe ka të bëjë me:  

1.1. ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë, duke përfshirë efikasitetin dhe efektivitetin e 
veprimtarisë administrative të organit përkatës të administratës shtetërore;  

1.2. menaxhimin e brendshëm të organit përkatës të administratës shtetërore; duke 
përfshirë organizimin e brendshëm, menaxhimin financiar, menaxhimin e 
kohës dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.  

 
Neni 62 

Përgjegjësia për mbikëqyrjen 
 
1. Mbikëqyrja e ligjshmërisë dhe përshtatshmërisë së veprimtarisë administrative të 

organit përkatës administrativ ushtrohet nga organi mbikëqyrës administrativ. 
2. Mbikëqyrja e menaxhimit të brendshëm të organit përkatës administrativ ushtrohet 

nga ministria përgjegjëse për administratë publike përmes inspektorëve.  
3. Detajet e procesit të mbikëqyrjes/inspektimit përcaktohen me rregullore të veçantë 

të Qeverisë.  
 

Neni 63 
Instrumentet e mbikëqyrjes 

 
1. Organi mbikëqyrës ka të drejtë të kërkojë informacion dhe raporte nga organi, i cili 

i nënshtrohet mbikëqyrjes. Organi mbikëqyrës, gjithashtu, ka të drejtë të inspektojë 
dokumentet, të kryejë auditime dhe kontrolle të tjera, si dhe të hyjë në zyrat e 
organit të mbikëqyrur, të nxjerrë udhëzime të përgjithshme dhe udhëzime në lidhje 
me një rast të veçantë.  
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2. Në qoftë se udhëzimet nuk merren për bazë pa vonesë nga organi i mbikëqyrur, 
organi mbikëqyrës mund të marrë masat e mëposhtme:  
2.1. të pezullojë ekzekutimin e një vendimi ose akti tjetër të organit të 

mbikëqyrur;  
2.2. të kërkojë ndryshimin e vendimit ose të aktit tjetër të organit të mbikëqyrur;  
2.3. të urdhërojë zëvendësimin e vendimit ose të aktit tjetër nga organi i 

mbikëqyrur.  
3. Organi mbikëqyrës është i detyruar të veprojë në vend të organit të mbikëqyrur në 

rast të rrezikut të vonesës ose nëse kryerja e rregullt e detyrës përkatëse nga organi 
i mbikëqyrur nuk mund të sigurohet.  

4. Dispozitat në ligje të veçanta, të cilat i zgjerojnë ose kufizojnë kompetencat e 
mbikëqyrjes, nuk preken nga ky ligj.  

 
Neni 64 

Mbikëqyrja e organeve të pavarura të administratës shtetërore 
 
1. Organet e pavarura të administratës shtetërore i nënshtrohen mbikëqyrjes sa ka të 

bëjë me ligjshmërinë e veprimtarisë së tyre. Detajet përcaktohen me ligjin për 
themelimin e organit të pavarur të administratës shtetërore.  

2. Në rast të dyshimeve, instrumentet e mbikëqyrjes të përcaktuara në nenin 63 të 
këtij ligji zbatohen në mënyrë analoge nga organi mbikëqyrës.  

 
Neni 65 

Mbikëqyrja e komunave 
 
1. Komunat i nënshtrohen mbikëqyrjes që ka të bëjë me ligjshmërinë në ushtrimin e 

kompetencave të tyre vetanake dhe të zgjeruara, me kusht që kjo mbikëqyrje të 
kryhet në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale.  

2. Komunat të cilat ushtrojnë kompetenca të deleguara nga administrata shtetërore i 
nënshtrohen mbikëqyrjes që ka të bëjë me ligjshmërinë, përshtatshmërinë si dhe 
efikasitetin dhe efektivitetin në ushtrimin e atyre kompetencave.  

3. Organi mbikëqyrës nuk do të ndërhyjë në menaxhimin e brendshëm të komunës.  
4. Instrumentet e mbikëqyrjes të përcaktuara me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale 

janë të aplikueshme.  
 

Neni 66 
Raporti vjetor 

 
Ministria përgjegjëse për administratë publike do të përgatisë një raport vjetor në të 
cilin bën përmbledhjen e aktiviteteve të organeve të administratës shtetërore. 
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Ligji Nr. 03/L-189 për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës 

KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 67 

Transformimi i organeve ekzistuese të administratës shtetërore 
 
1. Organet ekzistuese të administratës shtetërore, të cilat janë themeluar me ligj dhe 

të cilat nuk janë në përputhje me dispozitat (tipologjinë) e këtij ligji, do të 
transformohen brenda një (1) viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

2. Organet ekzistuese të administratës shtetërore, të cilat nuk janë themeluar me ligj, 
mund të transformohen, shpërbëhen, ristrukturohen ose bashkohen me organe tjera 
të administratës shtetërore me anë të një vendimi të Qeverisë brenda një (1) viti pas 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

3. Ministria përgjegjëse për administratë publike do të përgatisë legjislacionin e 
përcaktuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni brenda gjashtë (6) muajve pas hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 68 

Harmonizimi i rregulloreve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës 

 
1. Organet e administratës shtetërore, të cilat kanë miratuar rregullore për 

organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës ose akte të 
ngjashme, do t’i rishikojnë dhe ndryshojnë këto akte për t’i harmonizuar me 
dispozitat e këtij ligji, brenda dy (2) muajve pas hyrjes në fuqi të legjislacionit të 
përcaktuar në nenin më lart. 

2. Rregulloret e ndryshuara dhe të plotësuara do të hyjnë në fuqi brenda katër (4) 
muajve. 

 
Neni 69 

Aktet Nënligjore 
 
Aktet tjera nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen brenda gjashtë (6) 
muajve pas hyrjes në fuqi të legjislacionit të përcaktuar në nenin 67 të këtij ligji. 
 

Neni 70 
Nëpunësit Civilë 

 
Për ndryshimet e titujve të nëpunësve civilë, që rezultojnë nga ky ligj, do të vendoset 
në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit për shërbimin civil të Kosovës. 
 

Neni 71 
Personat juridikë 

 
1. Personat fizikë dhe juridikë të së drejtës private, të cilët ushtrojnë detyra të 

deleguara administrative, do të vazhdojnë t’i ushtrojnë këto detyra për 
dymbëdhjetë (12) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
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2. Pas kësaj periudhe do të vendoset nëse këto kompetenca publike do të përtërihen 
apo jo.  

 
Neni 72 

Data e hyrjes në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-189 
16 shtator 2010 
 
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në 
nenin 80 paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 82 / 21 TETOR 2010 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 9.1.26 (a) dhe 5.1 (i) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9), të datës 15 maj 2001, 
dhe me qëllim të rregullimit të procedimit administrativ si dhe ofrimit të shërbimeve sa 
më efektive të administratës publike, pa dallime për të gjithë qytetarët, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE 
 

PJESA I 
PËRKUFIZIME DHE PARIME TË PËRGJITHSHME 

 
KREU I 

FUSHA E ZBATIMIT TË LIGJIT DHE PËRKUFIZIMET 
 

Neni 1 
Fusha e Zbatimit të Ligjit 

 
1.1. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen nga të gjitha organet e administratës publike 

gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre nëpërmjet akteve individuale dhe 
kolektive. 
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1.2. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen edhe nga personat fizikë dhe juridikë të cilëve 
me ligj, akt nënligjor ose kontratë u është dhënë e drejta për të ushtruar detyra 
dhe kompetenca me rëndësi publike.  

1.3. Parimet e përgjithshme të këtij Ligji janë të detyrueshme edhe për veprimtarinë 
e personave fizikë dhe juridikë në ato raste kur veprimtaria e tyre prek interesat 
publike.  

1.4. Dispozitat e këtij Ligji nuk zbatohen në format e mëposhtme të veprimtarisë së 
organeve të administratës publike:  
a) akte administrative me karakter rregullativ;  
b) akte administrative që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të 

organeve të administratës publike;  
c) akte administrative që nxirren nga organet e administratës publike në 

kuadrin e transaksioneve private, në të cilat administrata publike është palë.  
 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Për qëllimet e këtij ligji, shprehjet e përdorura në vijim kanë këtë kuptim: 
Akti administrativ individual - konsiderohen të gjitha vendimet e organeve të 
administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike në raste individuale. 
Akti administrativ kolektiv - konsiderohen të gjitha vendimet e organeve të 
administratës publike, të cilat krijojnë pasoja juridike për dy apo më shumë persona 
fizikë dhe juridikë. 
Veprimtaria administrative - është tërësia e akteve individuale ose kolektive 
administrative të nxjerra nga organet e administratës publike gjatë ushtrimit të kompetencave 
të tyre si dhe veprimet e kryera nga administrata për zbatimin e këtyre akteve. 
Kompetenca administrative - është tërësia e kompetencave lëndore dhe territoriale e 
organit të administratës publike e paraparë me ligj apo me akt nënligjor. 
Organet e administratës publike – 

1. Organet e administratës publike janë:  
a) organet e administratës publike qendrore dhe organet tjera në vartësi të 

tyre;  
b) organet e administratës publike lokale dhe organet e tjera në varësi të tyre.  

2. Organet individuale të administratës publike janë autoritete publike me 
kompetenca ligjore që i ushtron një person.  

3. Organet kolektive të administratës publike janë autoritete publike me 
kompetenca ligjore që i ushtrojnë dy ose më shumë persona.  

Palë e interesuar - çdokush që ka interes të ligjshëm ka të drejtë të marrë pjesë në 
procedimin administrativ personalisht ose i përfaqësuar. 
Pushtet diskrecial - i organit të administratës publike konsiderohet e drejta e këtij të 
fundit për të ushtruar autoritet publik për përmbushjen e një qëllimi të ligjshëm, qoftë 
edhe pa autorizim të shprehur të ligjit. 
Revokimi dhe shfuqizimi - janë akte administrative, të cilat ndërpresin fuqinë juridike 
të akteve të tjera administrative. 
Gjendje e jashtëzakonshme - nënkupton fatkeqësitë natyrore siç janë: vërshimet, 
tërmetet, thatësitë, zjarret, stuhitë dhe epidemitë. 
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KREU II 
PARIME TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 3 

Parimi i ligjshmërisë 
 
3.1. Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në përputhje 

me legjislacionin në fuqi në Kosovë, brenda kufijve të kompetencave që u janë 
dhënë atyre dhe konform qëllimit për të cilat janë dhënë këto kompetenca.  

3.2. Organet e administratës publike sigurojnë zbatimin e akteve administrative të tyre.  
3.3. Aktet administrative të nxjerra në gjendje të jashtëzakonshme, në kundërshtim 

me dispozitat e këtij Ligji, do të jenë të vlefshme për aq sa rezultati i kërkuar në 
kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme nuk mund të arrihet me mjete të tjera.  

3.4. Personat fizikë dhe juridikë të dëmtuar nga aktet administrative, sipas paragrafit 
3 të këtij neni, kanë të drejtën e kompensimit në përputhje me dispozitat ligjore 
që rregullojnë përgjegjësinë e administratës publike.  

 
Neni 4 

Parimi i balancimit të interesave publike dhe private 
 
Organet e administratës publike, në ushtrim të veprimtarisë administrative, duhet të 
vendosin një balancim të drejtë mes interesave publike dhe interesave private të 
përfshira në të, në mënyrë që të evitohen ndërhyrjet e panevojshme në të drejtat dhe 
interesat e personave fizikë dhe juridikë. 
 

Neni 5 
Parimi i barazisë përpara ligjit 

 
5.1. Organet e administratës publike trajtojnë në mënyrë të njëllojtë të gjitha çështjet 

në shqyrtim para tyre për aq sa këto çështje janë objektivisht të njëjta. Dallime 
në trajtimin e çështjeve lejohen vetëm në masën që ato përputhen me ndryshimet 
objektive mes çështjeve.  

5.2. Organet e administratës publike nuk bëjnë dallimet lidhur me personat fizikë 
dhe juridikë si: gjini, racë, ngjyrë, gjuhë, opinion politik ose opinion tjetër, 
origjinë kombëtare ose sociale, pasuri, lindje ose ndonjë status tjetër, gjatë 
veprimtarisë administrative.  

 
Neni 6 

Parimi i proporcionalitetit 
 
6.1. Gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre ligjore në zbatim të interesit publik, 

organet e administratës publike do të përdorin mjetet që janë në proporcion me 
qëllimet që synohen të arrihen.  

6.2. Të drejtat e njohura ligjërisht, liritë ose interesat e personave fizikë dhe juridikë, 
mund të kufizohen në pajtim me ligjin dhe në masën që është e domosdoshme 
për të realizuar një interes publik të rëndësishëm.  
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6.3. Në çdo rast organet e administratës publike do të vlerësojnë nëse qëllimi i 
kërkuar mund të realizohet me masa sa më pak represive pa komprometuar 
efektivitetin e tyre.  

 
Neni 7 

Parimi i objektivitetit dhe i paanshmërisë 
 
7.1. Gjatë veprimtarisë administrative, organet e administratës publike marrin në 

konsideratë dhe u japin peshën që u takon të gjithë faktorëve që lidhen me një 
akt të caktuar administrativ.  

7.2. Organet e administratës publike sigurojnë se veprimtaria e tyre nuk është e 
influencuar nga interesa private ose personale ose paragjykime të nëpunësve që 
e ushtrojnë këtë veprimtari.  

 
Neni 8 

Parimi i qëndrueshmërisë dhe i parashikueshmërisë 
 
Organet e administratës publike do të jenë të qëndrueshme në veprimtarinë e tyre 
administrative me qëllim të respektimit të pritjeve legjitime të personave fizikë dhe 
juridikë. 
 

Neni 9 
Parimi i Publicitetit 

 
9.1. Organet e administratës publike ushtrojnë veprimtarinë administrative në 

mënyrë transparente dhe në bashkëpunim të ngushtë me personat fizikë dhe 
juridikë të përfshirë në të.  

9.2. Çdo person fizik dhe juridik, pa qenë e nevojshme të tregojë interes specifik, në 
raportet me organet e administratës publike, ka të drejtat procedurale që vijojnë:  
a) të marrë informacion që është në zotërim të një organi të administratës 

publike,  
b) brenda një kohe të arsyeshme,  
c) në të njëjtën mënyrë si për çdo person tjetër,  
d) me mjete të përshtatshme dhe efektive.  

9.3. Përjashtimisht nga paragrafi 2, informacionet mund të kufizohen vetëm për 
qëllime të mbrojtjes së interesave legjitime publike, të jetës ose të interesave të 
tjera legjitime private, të përcaktuara me Ligje përkatëse.  

9.4. Për refuzimin e qasjes në informacion, organi i administratës publike merr 
vendim me shkrim, i cili vendim duhet të përmbajë arsyet e vendimit dhe 
udhëzimet për ankesë.  

 
Neni 10 

Parimi i subsidiaritetit 
 
Kur një pjesë ose tërë aspektet e veprimtarisë administrative të rregulluara me këtë 
Ligj, i nënshtrohen një rregullimi me legjislacion të veçantë, do të zbatohet rregullimi i 
veçantë i legjislacionit të veçantë. 
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PJESA II 
KOMPETENCA ADMINISTRATIVE 

 
KREU I 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 11 
Detyrimi për vendimmarrje 

 
Organet e administratës publike, brenda kompetencave të tyre, detyrohen të vendosin 
për çdo kërkesë të dorëzuar nga personat fizikë dhe juridikë. 
 

Neni 12 
Konstatimi i kompetencës 

 
12.1. Pas dorëzimit të kërkesës nga personat fizikë dhe juridikë, organi i administratës 

publike konstaton nëse ka apo jo kompetencë lëndore dhe territoriale për të 
vendosur për çështjen në fjalë.  

12.2. Palët e interesuara në procedimin administrativ mund të kundërshtojnë 
kompetencën e organit të administratës publike për një çështje të caktuar sipas 
procedurës së paraparë në nenin 28 të këtij Ligji.  

12.3. Çdo ndryshim faktik ose ligjor, që mund të ndodhë pas dorëzimit të kërkesës, 
nuk e ndryshon kompetencën e organit të administratës publike mbi kërkesën në 
pritje të vendimit.  

 
Neni 13 

Kompetenca lëndore 
 
13.1. Kompetenca lëndore për të vendosur në procedurën administrative caktohet 

sipas dispozitave me të cilat rregullohet fusha e caktuar administrative ose 
caktohet si kompetencë e organeve të caktuara.  

13.2. Për të vendosur çështjet administrative në shkallë të parë kompetenca lëndore u 
përket organeve komunale të administratës, në qoftë se vendosja e këtyre 
çështjeve nuk u është kaluar me ligj njësive tjera territoriale brenda territorit të 
Kosovës, apo në qoftë se me ligj nuk është caktuar kompetenca e organeve tjera.  

 
Neni 14 

Kompetenca territoriale 
 
14.1. Kompetenca territoriale caktohet: 

a) në çështjet që kanë të bëjnë me pasurinë e paluajtshme në vendin ku 
ndodhet ajo, 

b) për çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e një organizate afariste ose 
afarizmi individual, vendi i selisë së tyre,  

c) për çështjet e tjera vendbanimi i palës ose selia e personit juridik.  
14.2. Në qoftë se kompetenca territoriale nuk mund të përcaktohet sipas paragrafit 1 

pikat a, b, c të këtij neni, ajo caktohet sipas vendit ku ka ndodhur ngjarja.  
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Neni 15 
Dispozitat tjera 

 
15.1. Në qoftë se sipas dispozitave të neneve paraprake do të ishin dy ose më tepër 

organe, kompetent është organi që ka filluar së pari procedimin.  
15.2. Kompetenca lëndore dhe territoriale nuk mund të ndryshohet me marrëveshjen e 

palëve ose marrëveshjen e organit dhe palës, përveç nëse kjo parashihet ndryshe 
me ligj.  

 
Neni 16 

Ndalimi i heqjes dorë nga kompetenca 
 
16.1. Kompetencat e organeve të administratës publike caktohen me ligj ose me akt 

nënligjor dhe ushtrimi i tyre është i detyrueshëm.  
16.2. Çdo akt administrativ ose veprim tjetër, që ka për qëllim heqjen dorë të organit 

administrativ nga e drejta për të ushtruar kompetencat ligjore, është i 
pavlefshëm.  

16.3. Dispozitat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk përjashtojnë të drejtën e 
organeve të administratës publike për të deleguar kompetencat e tyre ligjore në 
favor të organeve të tjera të administratës sipas procedurave të parashikuara në 
Kreun II të këtij Ligji.  

 
Neni 17 

Çështje paraprake, që zgjidhen nga organe të tjera 
 
17.1. Në rast kur vendimi përfundimtar në procedim administrativ kushtëzohet nga 

marrja e një vendimi paraprak, i cili, nga ana e tij, është në kompetencë të një 
organi tjetër të administratës publike ose të gjykatës, organi që është kompetent 
për marrjen e vendimit përfundimtar pezullon procedimin administrativ derisa 
organi tjetër ose gjykata të marrin vendimin paraprak.  

17.2. Përjashtime nga rregulli i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni lejohen vetëm 
në ato raste kur mos marrja e menjëhershme e vendimit do t’u shkaktonte një 
dëm të rëndë e të pariparueshëm të drejtave themelore kushtetuese të personave 
fizikë dhe juridikë ose interesit ligjor publik.  

17.3. Pezullimi i procedimit administrativ, i parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, 
përfundon automatikisht në rastet e mëposhtme:  
a) Kur marrja e vendimit paraprak varet prej bërjes së një kërkese nga palët e 

interesuara në procedimin administrativ dhe ato nuk e bëjnë një gjë të tillë 
brenda afateve të parashikuara nga ligji;  

b) Kur në mungesë të një afati ligjor, procedimi administrativ për zgjidhjen e 
çështjes paraprake nuk fillon brenda 30 ditësh nga dita kur merret vendimi 
për pezullimin e procedimit administrativ, që shpie në marrjen e vendimit 
përfundimtar, për shkak të mosparaqitjes së kërkesës përkatëse nga palët e 
interesuara.  

17.4. Në qoftë se organi i administratës publike, që është kompetent për marrjen e 
vendimit përfundimtar, nuk pret marrjen e vendimit paraprak nga organi tjetër 
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ose gjykata, por vendos vetë për çështjen paraprake, vendimi në fjalë është i 
vlefshëm vetëm për procedimin administrativ në zhvillim e sipër.  

 
Neni 18 

Dorëzimi i gabuar i kërkesës te një organ që nuk ka kompetencë 
 
18.1. Në ato raste kur personat fizikë dhe juridikë, gabimisht, dorëzojnë kërkesat e 

tyre te një organ i administratës publike, që nuk ka kompetencë mbi çështjen që 
është objekt i kërkesës, për trajtimin e kërkesës do të ndiqet procedura e 
mëposhtme: 
a) organi i administratës publike, të cilit gabimisht i drejtohet kërkesa, brenda 

2 ditësh pune nga dorëzimi i kërkesës, merr vendim me anë të të cilit 
konstaton jo kompetencën nga ana e tij për çështjen;  

b) në qoftë se organi kompetent të cilit duhet t’i kishte shkuar kërkesa i përket 
të njëjtës ministri, agjenci, institucion apo strukturë, kërkesa e dorëzuar 
gabimisht i dërgohet organit kompetent, e shoqëruar me një letër përcjellëse 
nga organi që e ka marrë gabimisht atë, të nesërmen e deklarimit të jo 
kompetencës. Personi fizik dhe juridik, që ka bërë dorëzimin e gabuar, 
njoftohet sipas procedurës së parashikuar në Seksionin VI, të pjesës V të 
këtij Ligji;  

c) në qoftë se organi kompetent të cilit duhet t’i kishte shkuar kërkesa, i përket 
një ministrie, agjencie, institucioni apo strukture tjetër, kërkesa e dorëzuar 
gabimisht i kthehet personit fizik dhe juridik që e ka dorëzuar 2 ditë pune 
pas ditës kur është bërë dorëzimi, e shoqëruar me një letër përcjellëse 
zyrtare, në të cilën përfshihet deklarimi i jo kompetencës, si dhe 
informacione në lidhje me organin kompetent të cilit duhet t’i drejtohet 
personi fizik dhe juridik.  

18.2. Në rastin e parashikuar nga paragrafi 1, pika (c) e këtij neni, caktohet një afat i ri 
për përfundimin e procedimit administrativ. Afati i ri është i njëjtë me të parin 
dhe fillon të llogaritet që nga momenti kur është njoftuar personi fizik dhe 
juridik që ka dorëzuar kërkesën.  

18.3. Vendimi i organit të administratës publike me anë të të cilit deklarohet jo 
kompetenca, mund të apelohet nga personat fizikë dhe juridikë sipas 
procedurave të parashikuara në nenin 28 të këtij Ligji.  

 
KREU II 

DELEGIMI I KOMPETENCAVE DHE ZËVENDËSIMI 
 

Neni 19 
Delegimi i kompetencave 

 
19.1. Organet kompetente të administratës publike mund t’i delegojnë kompetencat e 

tyre ligjore në favor të organeve të tjera të administratës publike.  
19.2. Organet kompetente të administratës publike mund t’i delegojnë kompetencat e 

tyre ligjore në favor të organeve në varësi të tyre ose në favor të organeve të 
tjera.  
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19.3. Instrumenti ligjor përmes të cilit bëhet delegimi i kompetencave është vendim i 
organit delegues në ato raste kur organi i deleguar është në varësi të organit të 
parë dhe Memorandum mirëkuptimi në ato raste kur organi i deleguar nuk është 
në varësi të organit delegues.  

19.4. Organet kolektive të administratës publike nuk mund t’i delegojnë kompetencat 
në favor të drejtuesve të tyre.  

 
Neni 20 

Ndalimi i nën delegimit të kompetencave 
 
20.1. Organi i deleguar nuk mund të nën delegojë te një organ i tretë kompetencat e 

përfituara përmes delegimit.  
20.2. Çdo vendim i organit delegues, që ka për qëllim autorizimin e organit të 

deleguar për të nën deleguar kompetencat e deleguara, është i pavlefshëm.  
 

Neni 21 
Kriteret për delegimin 

 
21.1. Në çdo rast që bëhet delegimi i kompetencave, organi delegues përcakton 

kompetencat konkrete që delegohen si dhe procedurën që duhet ndjekur për 
ekzekutimin e tyre nga organi i deleguar.  

21.2. Instrumenti ligjor përmes të cilit bëhet delegimi i kompetencave botohet 
në,,Gazetën Zyrtare’’.  

21.3. Organi i deleguar fillon zbatimin e kompetencave të deleguara në ditën e punës 
menjëherë pas botimit të instrumentit në,,Gazetën Zyrtare’’.  

 
Neni 22 

Përmendja e organit delegues 
 
Në zbatim të kompetencave të deleguara, organi i deleguar është i detyruar të përmendë 
emrin e organit delegues, që ka kompetencën origjinale. 
 

Neni 23 
Kompetencat e organit delegues 

 
23.1. Organi delegues mund të nxjerrë udhëzime, të cilat janë të detyrueshme për 

organin e deleguar në lidhje me zbatimin e kompetencave të deleguara.  
23.2. Organi delegues mund t’i tërheqë kompetencat e deleguara si dhe të revokojë 

çdo akt apo veprim administrativ të ndërmarrë nga organi i deleguar në 
kundërshtim me dispozitat që rregullojnë vlefshmërinë e aktit administrativ, të 
parashikuara në Seksionin I të Kreut I të Pjesës V të këtij Ligji, si dhe me 
udhëzimet e organit delegues.  

 
Neni 24 

Përfundimi i delegimit 
 
Delegimi i kompetencave përfundon në rastet e mëposhtme: 
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a) me revokimin nga organi delegues të instrumentit të delegimit;  
b) me përfundimin e detyrave të parashikuara në aktin e delegimit;  
c) me shuarjen e organit delegues ose atij të deleguar.  

 
Neni 25 

Zëvendësimi 
 
25.1. Në rastet e mungesës ose paaftësisë për të ushtruar detyrat për shkak të 

pamundësisë së përkohshme fizike apo konfliktit të interesave, që prekin organet 
individuale të administratës publike ose çdo nëpunës tjetër publik, detyrat e këtij 
të fundit ushtrohen nga organi ose nëpunësi zëvendësues i parashikuar në ligj.  

25.2. Në qoftë se ligji nuk shprehet për një zëvendësues, atëherë zëvendësimi bëhet 
nga nëpunësi më i lartë i organit të administratës publike, që në hierarkinë e 
organit vjen menjëherë pas organit individual ose nëpunësit të zëvendësuar.  

25.3. Në qoftë se në organin e administratës publike ka më shumë se një nëpunës me 
të njëjtën shkallë hierarkike, zëvendësimi do të bëhet nga nëpunësi i zgjedhur 
prej nëpunësit që zëvendësohet ose nëpunësi më i vjetër në moshë.  

25.4. Organi apo nëpunësi zëvendësues ushtron edhe ato kompetenca që organi ose 
nëpunësi i zëvendësuar i ka marrë me delegim.  

 
KREU III 

ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE TË KOMPETENCAVE 
 

Neni 26 
Konflikti mbi kompetencën territoriale 

 
Në rastet kur ekziston dyshimi lidhur me kompetencën territoriale, organi që zgjidh 
konfliktin duhet t’i njohë kompetencën atij organi të administratës publike, 
vendndodhja e të cilit lejon më tepër qasje në procedurën administrative. 
 

Neni 27 
Zgjidhja e konflikteve të kompetencave 

 
27.1. Konfliktet e kompetencave do të zgjidhen nga:  

a) gjykata kompetente për konfliktet e lindura mes organeve të ndryshme të 
administratës publike;  

b) nga Kryeministri për ministritë e ndryshme;  
c) nga ministri ose udhëheqësi i institucionit qendror për institucionet në varësi 

të tyre.  
27.2. Zgjidhja e konflikteve të kompetencave sipas paragrafit 1 nuk do të cenojë 

kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështje të 
Kornizës Kushtetuese, sipas paragrafëve 9.4.11 (b) dhe 9.4.11 (c) të Kornizës 
Kushtetuese. 
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Neni 28 
Kundërshtimi i kompetencës të organit të administratës publike 

 
28.1. Palët e interesuara për procedurën administrative mund të kundërshtojnë 

kompetencën e organit të administratës publike gjatë vazhdimit të procedimit.  
28.2. Kërkesa për kundërshtimin e kompetencës duhet të paraqitet me shkrim tek 

organi, kompetenca e të cilit kundërshtohet në çdo fazë të procedimit 
administrativ.  

28.3. Organi i administratës publike, kompetenca e të cilit kundërshtohet nga palët në 
procedim, duhet të kalojë çështjen për vendim përfundimtar tek organi 
kompetent i administratës publike parashikuar në nenin 27.  

28.4. Afati i parashikuar nga ligji për përfundimin e procedimit administrativ në 
shqyrtim duhet të pezullohet derisa të merret një vendim për pretendimet e 
palëve të interesuara.  

28.5. Organet e administratës publike mund të deklarojnë zgjidhjen e konfliktit për 
kompetencë mes tyre, në çdo moment.  

28.6. Organi kompetent për zgjidhjen e konfliktit dëgjon organet në konflikt dhe merr 
një vendim brenda afatit prej 30 ditësh.  

28.7. Dispozitat e këtij neni nuk do të cenojnë kompetencat e Dhomës së Posaçme të 
Gjykatës Supreme për Çështje të Kornizës Kushtetuese, sipas paragrafëve 9.4.11 
(b) dhe 9.4.11 (c) të Kornizës Kushtetuese..  

 
PJESA III 

PROCEDURA PËR GARANTIMIN E PAANSHMËRISË 
TË ADMINISTRATËS PUBLIKE 

 
Neni 29 

Pengesat ligjore 
 
Nëpunësit publikë të organeve të administratës publike nuk mund të marrin pjesë në 
proces administrativ vendimmarrës në rastet kur: 

a) nëpunësi publik ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim;  

b) bashkëshorti i tij ose partneri bashkëjetues ose të afërm të tij deri në 
shkallën e dytë kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në 
vendimmarrjen në shqyrtim;  

c) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë një 
interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje të ngjashme 
me çështjen në shqyrtim;  

d) nëpunësi publik ka marrë pjesë si ekspert, përfaqësues ose avokat privat në 
çështjen në shqyrtim;  

e) personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë marrë pjesë si ekspertë, 
përfaqësues ose avokat privatë në çështjen në shqyrtim;  

f) ndaj nëpunësit publik ose personave të përcaktuar në pikën (b) të këtij neni 
ka nisur një proces gjyqësor nga palët e interesuara në procedimin 
administrativ në shqyrtim;  
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g) çështja në shqyrtim është një ankim kundër një vendimi të marrë nga 
nëpunësi publik ose nga personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni;  

h) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni janë 
debitorë ose kreditorë të palëve të interesuara në procedimin administrativ 
në shqyrtim;  

i) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë 
marrë dhurata nga palët e interesuara përpara ose pas fillimit të procedurës 
administrative në shqyrtim;  

j) nëpunësi publik ose personat e përcaktuar në pikën (b) të këtij neni kanë 
miqësi ose armiqësi me palët e interesuara në procedurën administrative në 
shqyrtim.  

 
Neni 30 

Deklarimi i pengesave ligjore 
 
30.1. Nëse një nëpunës publik i organeve të administratës publike vëren një nga 

pengesat e parashikuara në nenin 29, ai duhet të njoftojë me shkrim menjëherë 
udhëheqësin e tij ose drejtorin e organit kolektiv të administratës publike.  

30.2. Udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv, i cili ka marrë deklaratën lidhur me 
pengesën ligjore, duhet të njoftojë me shkrim palët e interesuara në procedimin 
administrativ lidhur me deklarimin e pengesave nga nëpunësi.  

30.3. Në vijim të deklarimit vetjak të pengesës dhe derisa udhëheqësi ose drejtori i 
organit kolektiv të nxjerrë një vendim përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga 
procesi vendim-marrës.  

 
Neni 31 

Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtim të nëpunësit publik për shkak 
të ekzistencës së pengesave ligjore 

 
31.1. Palët e interesuara në procedimin administrativ mund të kërkojnë përjashtimin e 

një nëpunësi nëse ai ka ose mendohet të ketë interesa të lidhura me ndalimet e 
parashikuara në nenin 29 të këtij Ligji.  

31.2. Kërkesa e palës së interesuar për përjashtimin e një nëpunësi të organeve të 
administratës publike duhet të bëhet me shkrim dhe duhet t’i drejtohet 
udhëheqësit të nëpunësit ose drejtorit të organit kolektiv.  

31.3. Palët e interesuara mund t’ia paraqesin gjithashtu kërkesën e tyre për përjashtim 
të nëpunësit vetë nëpunësit për të cilin pretendohet pengesa ligjore dhe ky i 
fundit duhet t’ia kalojë këtë kërkesë udhëheqësit të tij ditën tjetër të punës.  

31.4. Kërkesa e palëve të interesuara për përjashtimin e një nëpunësi duhet të 
përcaktojë saktësisht llojin e pengesës ligjore dhe të paraqesë të gjitha provat e 
mundshme në të cilat mbështetet kërkesa.  

31.5. Në vijim të kërkesës së palës së interesuar për përjashtimin e nëpunësit dhe 
derisa udhëheqësi ose drejtori i organit kolektiv të ketë nxjerrë një vendim 
përfundimtar, nëpunësi pezullohet nga procesi vendimmarrës.  

31.6. Në rastet kur kërkesa për përjashtim të nëpunësit bëhet nga palët e interesuara në 
procedimin administrativ, nëpunësi i prekur nga kjo kërkesë ka të drejtë të 
mbrohet.  
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Neni 32 
Marrja e vendimit në lidhje me përjashtimin 

 
32.1. Në vijim të vetë deklarimit të nëpunësit ose të kërkesës së palëve të interesuara 

për përjashtimin e një nëpunësi, udhëheqësi ose drejtori, në rastet e organeve 
kolektive të administratës publike, merr vendim për përjashtimin ose 
konfirmimin e nëpunësit në procesin vendimmarrës.  

32.2. Vendimi për përjashtimin ose konfirmimin e nëpunësit merret brenda një afati 
prej 5 ditë pune nga dita në të cilën palët e interesuara kanë paraqitur kërkesën e 
përjashtimit ose nëpunësi ka deklaruar pengesën.  

32.3. Në rastet kur pengesat e parashikuara në nenin 29 kanë të bëjnë me drejtorin e 
organit kolektiv të administratës publike, vendimi për përjashtimin ose 
konfirmimin e tij nga procesi vendimmarrës do të merret nga mbledhja plenare e 
organit kolektiv, pa praninë e drejtorit.  

 
Neni 33 

Efektet e përjashtimit 
 
33.1. Nëse udhëheqësi i nëpunësit publik për të cilin pretendohet përjashtimi ose 

drejtori i organit kolektiv vendos përjashtimin e nëpunësit nga vendimmarrja, 
nëpunësi në fjalë do të zëvendësohet nga zëvendësi i tij ligjor në përputhje me 
nenin 25 të këtij Ligji, me përjashtim kur udhëheqësi merr çështjen në shqyrtim 
nën autoritetin e tij.  

33.2. Kur pengesa ka të bëjë me anëtarin e organit kolektiv të administratës publike, 
organi do të funksionojë si i tillë pa pjesëmarrjen e anëtarit të përjashtuar.  

33.3. Pavarësisht nga përjashtimi i nëpunësit të organit të administratës publike në 
rastet dhe sipas procedurës së parashikuar në nenet 29 deri 34 të këtij Ligji, 
nëpunësi i përjashtuar do të vazhdojë të ushtrojë kompetencat e veta në rastet e 
gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu siç përcaktohet kjo e fundit me Ligj.  

33.4. Të gjitha aktet administrative të nxjerra dhe veprimet e tjera të kryera nga 
nëpunësi publik, të cilat janë prekur nga ndonjë prej pengesave të parashikuara 
në nenin 29 të këtij Ligji, janë të pavlefshme.  

 
Neni 34 

Masat disiplinore 
 
Mos deklarimi nga nëpunësi publik me kohë për ekzistimin e pengesave ligjore, sipas 
nenit 29 të këtij Ligji, paraqet shkelje të rëndë të dispozitave ligjore. 
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PJESA IV 
PROCEDIMI ADMINISTRATIV 

 
KREU I 

FILLIMI DHE PJESËMARRJA NË PROCEDIMIN ADMINISTRATIV 
 

Neni 35 
Pjesëmarrja në procedimin administrativ 

 
35.1. Të gjithë personat e interesuar kanë të drejtë të fillojnë një procedim 

administrativ ose të marrin pjesë në të personalisht ose të përfaqësuar.  
35.2. Aftësia për të filluar një procedim administrativ ose për të marrë pjesë në të, si dhe 

rregullat që bëjnë të mundur përfaqësimin përcaktohen në përputhje me dispozitat 
e së drejtës civile mbi aftësinë juridike të personave fizikë dhe juridikë.  

35.3. Në mënyrë që të mbrohen interesat publike, të cilat mund të preken nga një 
procedim administrativ, e drejta për të filluar një procedim administrativ ose për 
të marrë pjesë në të, u njihet edhe subjekteve të mëposhtme:  
a) personave të cilëve procedimi administrativ iu shkakton një dëm në të 

drejtat e tyre të përbashkëta të tilla si: shëndeti publik, arsimimi, trashëgimia 
kulturore, ambienti dhe cilësia e jetës;  

b) personave të cilët jetojnë në brendësi ose në afërsi të një prone publike, e 
cila mund të dëmtohet nga procedimi administrativ;  

c) Ombudspersonit (Avokatit të popullit).  
35.4. Shoqatat dhe organizatat e tjera të cilat veprojnë në mbrojtje të interesave 

publike kanë gjithashtu të drejtë të fillojnë një procedim administrativ ose të 
marrin pjesë në të.  

 
Neni 36 

Fillimi i procedimit administrativ 
 
Procedimi administrativ mund të fillohet nga organi i administratës publike, me 
kërkesën e një pale të interesuar ose me kërkesën e publikut. 
 

Neni 37 
Fillimi i procedimit administrativ nga organi i administratës publike 

 
37.1. Në ato raste kur procedimi administrativ fillohet nga organi i administratës 

publike, ky i fundit iu dërgon palëve të interesuara në procedimin administrativ, 
në qoftë se ato janë të identifikueshme, një lajmërim për fillimin e veprimeve 
nga ana e organit.  

37.2. Lajmërimi për fillimin e veprimeve bëhet me shkrim, nënshkruhet nga drejtuesi i 
organit të administratës publike dhe përmban informacionin e mëposhtëm:  
a) emrat dhe adresat postare të të gjithë personave të interesuar të cilëve iu 

dërgohet lajmërimi;  
b) emrin dhe adresën postare të organit të administratës publike që ka filluar 

procedimin si dhe emrin e nëpunësit përgjegjës të administratës publike;  
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c) emrin e procedimit në qoftë se ka të tillë;  
d) afatin kohor, që fillon që nga data e nisjes së lajmërimit për fillimin e 

veprimeve, brenda të cilit palët e interesuara mund të bëjnë ndonjë 
ndërhyrje me shkrim;  

e) në qoftë se ligji kërkon zhvillimin e një seance dëgjimore, një njoftim për 
kohën dhe vendin se ku do të zhvillohet seanca dëgjimore, një njoftim për 
qëllimin për të cilin zhvillohet seanca dëgjimore si dhe një kujtesë se pala që 
nuk merr pjesë në seancën dëgjimore mund të konsiderohet me faj;  

f) në qoftë se ligji e lejon zhvillimin e një seance dëgjimore, një informacion 
që t’i kujtojë palët se ato mund të kërkojnë zhvillimin e seancës dëgjimore 
brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose rregullat e brendshme të 
organit procedues;  

g) informacion në lidhje me autoritetin ligjor të organit procedues për të 
zhvilluar procedimin në fjalë;  

h) informacion në lidhje me qëllimin e procedimit dhe, për aq sa është e 
mundur, çështjet në lidhje me të cilat duhen marrë vendime.  

37.3. Organi i administratës publike nuk komunikon me palët e interesuara në përputhje 
me kërkesat e paragrafit 2 të këtij neni në ato raste kur çështja e trajtuar nga organi 
është sekrete ose konfidenciale sipas klasifikimeve që iu bëhen këtyre koncepteve 
me ligj, ose kur në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, komunikimi mund të 
cenojë efikasitetin e procedimit administrativ. 

 
Neni 38 

Fillimi i procedimit administrativ nga pala e interesuar 
 
38.1. Në ato raste kur ligji lejon fillimin e procedimit administrativ nga pala e 

interesuar, kërkesa e palës të interesuar për fillimin e veprimeve nga 
administrata bëhet me shkrim, nënshkruhet dhe datohet nga personi që kërkon 
veprimin e administratës, ose nga përfaqësuesi ligjor i palës së interesuar, dhe 
përfshin informacionin e mëposhtëm:  
a) emërtimin e organit të administratës publike, veprimi i të cilit kërkohet;  
b) datën në të cilën kërkesa për veprim nga ana e administratës publike është 

postuar;  
c) një indikacion në lidhje me kompetencat e organit administrativ, në kuadrin 

e të cilave kërkohet veprimi i organit;  
d) veprimin konkret që kërkohet nga organi i administratës publike dhe  
e) numërimin e fakteve dhe të shkaqeve që qëndrojnë në themel të kërkesës 

për veprim nga organi administrativ.  
38.2. Pala e interesuar, e cila kërkon veprimin e organit të administratës publike, ia 

dorëzon kërkesën përkatëse organit kompetent si dhe ua dërgon një kopje të 
kërkesës të gjithë personave të cilët dihet se kanë një interes direkt ose indirekt 
për veprimin e kërkuar të administratës.  

38.3. Organet e administratës publike mund të nxjerrin formularë me anë të të cilëve 
të marrin nga personat e interesuar që kërkojnë veprimin e administratës 
informacionin e kërkuar nga paragrafi 1 i këtij neni;  

38.4. Drejtuesi i organit të administratës publike shqyrton menjëherë kërkesat për 
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veprim drejtuar organit nga pala e interesuar dhe kryen veprimet e mëposhtme:  
a) njofton palën kërkuese me shkrim se kërkesa është pranuar dhe se procedimi 

administrativ ka filluar ose  
b) njofton palën kërkuese me shkrim se kërkesa nuk është pranuar dhe se pala 

mund të ankohet kundër këtij vendimi sipas procedurës të parashikuar në 
nenin 101 të këtij Ligji, ose;  

c) njofton palën kërkuese se janë të nevojshme veprime të mëtejshme 
administrative përpara se organi t’i përgjigjet kërkesës. Në këtë rast organi 
cakton edhe një afat të arsyeshëm për kryerjen e veprimeve të mëtejshme.  

 
Neni 39 

Pasaktësitë në kërkesën e palës së interesuar për fillimin 
e procedimit administrativ 

 
39.1. Në qoftë se kërkesa e palës së interesuar për fillimin e procedimit administrativ 

nuk është përgatitur në përputhje me kërkesat e nenit 38 të këtij Ligji, personit 
fizik dhe juridik që kërkon veprimin e organit administrativ, i kërkohet me 
shkrim korrigjimi i pasaktësive të kërkesës.  

39.2. Pavarësisht nga përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni dhe për aq sa është e 
mundur, organet e administratës publike duhet t’i korrigjojnë vetë kërkesat e 
palëve të interesuara, duke mos i dëmtuar interesat ligjore të palëve të 
interesuara.  

 
Neni 40 

Mënyra e dorëzimit të kërkesës nga pala e interesuar për fillimin 
e një procedimi administrativ 

 
40.1. Kërkesa e palës së interesuar për fillimin e një procedimi administrativ 

dorëzohet drejtpërdrejtë në zyrat e organit kompetent të administratës publike.  
40.2. Kërkesa e palës së interesuar, që i drejtohet organit qendror të administratës 

publike, mund të dorëzohet edhe në organe komunale, në qoftë se ka të tilla.  
40.3. Organet komunale të administratës publike e dërgojnë kërkesën e personit të 

interesuar për fillimin e një procedimi administrativ në zyrat e organit qendror 
me postë të regjistruar (rekomande) brenda 2 ditëve të punës nga dita e 
dorëzimit. 

 
Neni 41 

Dorëzimi i kërkesave për fillimin e procedimit administrativ në zyrat 
e përfaqësive diplomatike ose ato konsullore 

 
41.1. Kërkesa e personit të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ mund 

të dorëzohet edhe në zyrat e caktuara jashtë Kosovës, për këtë qëllim, në 
përputhje të plotë me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me 
Kornizën Kushtetuese, të vendosura në ato vende ku palët e interesuara banojnë 
në mënyrë ligjore ose gjenden përkohësisht.  

41.2. Zyrat e përmendura si në paragrafin 41.1, i nisin kërkesat e personave të 
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interesuar për fillimin e procedimit administrativ në adresë të organeve 
kompetente të administratës publike me postë zyrtare brenda 2 ditëve të punës 
nga dita e marrjes.  

 
Neni 42 

Dërgimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ me postë 
 
42.1. Kërkesa e personit të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ mund 

të dërgohet me postë të regjistruar (rekomande) dhe në formë elektronike.  
42.2. Komunikimi i dokumenteve elektronike është i lejueshëm, përderisa pranuesi i 

dokumentit e lejon qasjen elektronike.  
42.3. Një dokument i shkruar zyrtar mund të lëshohet ose pranohet në mënyrë 

elektronike, përveç nëse ligji këtë nuk e lejon. Në këtë rast dokumenti duhet të 
përmbajë nënshkrimin elektronik i cili rregullohet me akt të veçantë.  

42.4. Dokumentet elektronike që lëshohen në pajtim me paragrafin 2 dhe 3 mund të 
zëvendësojnë dokumentin e shkruar.  

42.5. Dokumentet që në rrugën elektronike i dërgohen organit publik duhet t’i 
përmbushin kërkesat ligjore të përcaktuara me dispozitat për dorëzimin e 
dokumenteve një organi publik. Nëse dokumenti i dërguar në formë elektronike 
nuk i përmbush këto kërkesa, organi publik e njofton parashtruesin e kërkesës 
për mangësitë formale ose përmbajtjesore.  

 
Neni 43 

Regjistrimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ 
 
43.1. Pavarësisht nga mënyra e dorëzimit të kërkesave të personave të interesuar për 

fillimin e një procedimi administrativ, organi që merr kërkesat i regjistron ato në 
një regjistër të posaçëm në pajtim me dispozitat pozitive.  

43.2. Regjistri i kërkesave për fillimin e procedimit administrativ përmban 
informacionin e mëposhtëm:  
a) numrin e kërkesës;  
b) datën e dorëzimit;  
c) objektin e kërkesës;  
d) numrin dhe emërtimin e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës, dhe  
e) emrin e kërkuesit.  

43.3. Kërkesat e personave të interesuar për fillimin e një procedimi administrativ 
regjistrohen sipas radhës së dorëzimit. Ato kërkesa që vijnë në të njëjtën dërgesë 
postare konsiderohen si të dorëzuara në të njëjtën kohë.  

 
Neni 44 

Vërtetimi i dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ 
 
44.1. Organi i administratës publike, të cilit i drejtohet kërkesa për fillimin e 

procedimit administrativ, u jep një dëshmi personave të interesuar që paraqesin 
kërkesën me anën e së cilës vërteton dorëzimin dhe marrjen e kërkesës.  

44.2. Dëshmia tregon faktin e marrjes së kërkesës nga nëpunësi përgjegjës i organit të 
administratës publike si dhe listën e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës.  
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Neni 45 
Dokumente të tjera të shkruara të paraqitura nga personat e interesuar 

 
Dispozitat për fillimin e procedimit administrativ zbatohen edhe për shpjegimet, 
kërkesat për rishqyrtim, përgjigjet dhe çdo dokument tjetër shkresor, të paraqitur nga 
personat e interesuar gjatë procesit administrativ. 
 

Neni 46 
Verifikimi paraprak i disa çështjeve përpara fillimit të procedimit administrativ 

 
Përveç verifikimit të kompetencës, e cila bëhet nga organi i administratës publike sipas 
procedurës të parashikuar në nenin 12 të këtij Ligji, menjëherë pas mbërritjes së 
kërkesës së palës së interesuar për fillimin e procedimit administrativ, organi 
administrativ bën gjithashtu edhe verifikimet e mëposhtme: 

a) nëse të drejtat apo interesat e kërkuara nga personat e interesuar janë 
parashkruar;  

b) legjitimimi i personit fizik dhe juridik që ka dorëzuar kërkesën për fillimin e 
procedimit administrativ;  

c) nëse afatet e parashikuara nga ligji për dorëzimin e kërkesës janë respektuar;  
d) nëse kërkesa e një personi fizik dhe juridik për fillimin e procedimit 

administrativ mund të shqyrtohet së bashku me kërkesat e personave të tjerë 
fizikë dhe juridikë sipas procedurës të parashikuar në nenin 49 të këtij Ligji.  

 
Neni 47 

Fillimi i procedimit administrativ me iniciativën e publikut 
 
47.1. Në ato raste kur vërtetohen kushtet e parashikuara në paragrafët 3 dhe 4 të nenit 

35 të këtij Ligji, procedimi administrativ mund të fillohet nga publiku ose 
Ombudspersoni.  

47.2. Në ato raste kur procedimin administrativ e fillon publiku ose Ombudspersoni, 
organi i administratës publike merr të gjitha masat që i quan të nevojshme për 
përgatitjen e çështjes, duke përfshirë edhe probleme që nuk përfshihen në 
kërkesën e dorëzuar në qoftë se gjykon se kjo është në interesin e publikut.  

 
Neni 48 

Kërkesa verbale për fillimin e procedimit administrativ 
 
Përjashtimisht, kërkesa për fillimin e procedimit administrativ mund të bëhet edhe në 
mënyrë verbale. Nëpunësi civil detyrohet me shënim zyrtar të krijojë lëndën që 
përfshinë të dhënat e mëposhtme: 

a) emrin e organit të administratës publike, veprimi i të cilit kërkohet;  
b) emrin e kërkuesit;  
c) datën e bërjes së kërkesës;  
d) veprimin konkret që kërkohet nga organi i administratës publike.  
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Neni 49 
Shqyrtimi i përnjëhershëm i disa kërkesave për fillimin e procedimit 

administrativ 
 
49.1. Kërkesa të ndryshme të të njëjtit person të interesuar për fillimin e procedimit 

administrativ mund të shqyrtohen së bashku nga organi kompetent i 
administratës publike brenda një procedimi administrativ në qoftë se kërkesat 
bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore.  

49.2. Kërkesa të ngjashme të dorëzuara nga persona të ndryshëm mund të shqyrtohen 
njëkohësisht në qoftë se ato bazohen në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore.  

49.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike për të shqyrtuar 
njëkohësisht disa kërkesa mund të kundërshtohet nga palët në procedimin 
administrativ.  

 
Neni 50 

Plotësimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ 
 
50.1. Pas fillimit të procedimit administrativ dhe deri në nxjerrjen e aktit përkatës 

administrativ, personat e interesuar mund të plotësojnë ose ndryshojnë kërkesën 
e tyre fillestare, edhe në qoftë se një modifikim i tillë bëhet shkas për 
ndryshimin e bazës ligjore, në bazë të së cilës shqyrtohet kërkesa, me kusht që 
kërkesa e plotësuar të bazohet në të njëjtat fakte si dhe kërkesa e parë.  

50.2. Refuzimi i organit kompetent të administratës publike për të pranuar plotësimin 
e kërkesës mund të apelohet nga pala e interesuar.  

 
Neni 51 

Tërheqja e kërkesës për fillimin e procedimit administrativ 
 
51.1. Me anë të një deklarate me shkrim, palët e interesuara mund të tërhiqen nga 

procedimi administrativ në tërësi ose pjesërisht, si dhe të heqin dorë nga të 
drejtat dhe interesat e tyre ligjore, me përjashtim të rasteve kur ligji e ndalon një 
gjë të tillë. 

51.2. Pas tërheqjes së personit të interesuar, organi kompetent i administratës publike 
merr vendim për përfundimin e procedimit administrativ. Pala kundërshtare në 
procedimin administrativ njoftohet nga organi për përfundimin e procedimit.  

51.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike për përfundimin e 
procedimit administrativ, pas tërheqjes së njërës nga palët e interesuara, mund të 
kundërshtohet nga çdo palë tjetër e interesuar.  

51.4. Tërheqja e njërës prej palëve të interesuara nuk sjell ndërprerjen e procedimit 
administrativ në qoftë se organi kompetent i administratës publike gjykon se 
vazhdimi i procedimit është në interesin e publikut ose në interesin ligjor të 
palëve të tjera në procedim.  

51.5. Pala e interesuar që tërheq kërkesën për fillimin e procedimit administrativ do të 
bartë të gjitha shpenzimet e verifikuara deri në momentin e ndërprerjes së 
procedimit, me përjashtim të rasteve kur Ligji parashikon një zgjidhje tjetër.  
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Neni 52 
Aktpajtimi 

 
Gjatë gjithë zhvillimit të një procedimi administrativ me palë kundërshtare nëpunësi 
përgjegjës i organit të administratës publike duhet të përpiqet t’i pajtojë palët në 
procedim: 

a) Aktpajtimi mes dy ose më shumë palëve në një procedim administrativ 
bëhet në formë të shkruar dhe pasi të lexohet dhe të nënshkruhet nga palët 
bëhet i plotfuqishëm. Nga një kopje e aktpajtimit iu jepet palëve në 
procedim;  

b) Aktpajtimi mes dy ose më shumë palëve në një procedim administrativ ka 
efekt të njëjtë me atë të aktit administrativ.  

c) Organi kompetent i administratës publike nuk pranon pajtim mes palëve në 
procedim në qoftë se pajtimi është në dëm të interesit publik ose në dëm të 
interesave ligjore të personave të tjerë fizikë dhe juridikë.  

 
KREU II 

PROCEDIMI ADMINISTRATIV DERI NË NXJERRJEN 
E AKTIT ADMINISTRATIV 

 
SEKSIONI I 

PROCEDURA HETIMORE 
 

NËNSEKSIONI I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 53 

Parimi i objektivitetit 
 
53.1. Gjatë procedimit administrativ, nëpunësi që drejton procedimin merr në 

konsideratë të gjithë faktorët që kanë rëndësi për çështjen në fjalë dhe i jep 
secilit faktor vlerësimin e duhur.  

53.2. Gjatë procedimit administrativ, organi i administratës publike vë në përdorim të 
gjitha mjetet e mundshme të zbulimit të parashikuara në këtë seksion dhe që 
janë të përshtatshme për të mundësuar palët në procedim që të marrin 
informacionin e nevojshëm për të mbështetur pretendimet e tyre dhe për organin 
e administratës që të marrë vendime të bazuara.  

 
Neni 54 

Subjekti i procedurës hetimore 
 
54.1. Procedura hetimore zhvillohet nga organi administrativ, në kompetencën e të 

cilit është marrja e vendimit përfundimtar. 
54.2. Organi kompetent për marrjen e vendimit mund t’ia delegojë të drejtën për 

zhvillimin e procedurës hetimore organit vartës, me përjashtim të rasteve kur 
delegimi ndalohet me Ligj.  
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54.3. Organi që ka kompetencë për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’i 
ngarkojë organit vartës detyra specifike hetimore.  

54.4. Në rastin e organeve kolektive, delegimi i kompetencave të parashikuara në 
paragrafin 2 të këtij neni mund të bëhet në favor të anëtarëve të veçantë të 
organit ose të një organi vartës.  

 
Neni 55 

Verifikimi i provave 
 
55.1. Organi kompetent kërkon dhe njihet me të gjitha faktet të cilat janë të 

nevojshme për marrjen e vendimit përfundimtar, duke përdorur për këtë qëllim 
të gjitha metodat e të provuarit të lejuara me Ligj.  

55.2. Për faktet të cilat janë të njohura publikisht, si dhe për ato fakte të cilat janë të 
ditura për organin administrativ për shkak të funksioneve të tij, nuk nevojitet 
verifikimi.  

55.3. Në procedimin administrativ organi administrativ kompetent siguron përdorimin 
e fakteve të njohura prej tij për shkak të funksionit.  

 
Neni 56 

Barra e provës 
 
56.1. Barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi palët e interesuara në procedimin 

administrativ, pavarësisht nga detyrimi i administratës për të vënë në 
dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj. 

56.2. Në mënyrë që të mbështesin pretendimet e tyre, palët e interesuara mund t’iu 
bashkëngjesin kërkesave për fillimin e procedimit administrativ dokumente ose 
fakte të ndryshme. Palët e interesuara munden gjithashtu t’i kërkojnë organit 
kompetent të administratës publike që të marrë masat e nevojshme për të 
siguruar përdorimin e provave të zotëruara prej tij gjatë zhvillimit të procedimit 
administrativ. 

 
Neni 57 

Detyrimi i palëve të interesuara për të paraqitur prova 
 
57.1. Organi që zhvillon procedurën hetimore mund t’iu kërkojë palëve të interesuara 

paraqitjen e informacioneve, të dokumenteve apo objekteve të cilat i 
nënshtrohen inspektimit, si dhe çdo forme tjetër hetimi për të provuar 
pretendimet.  

57.2. Palët e interesuara mund të refuzojnë bashkëpunimin e paraparë në paragrafin 1 
të këtij neni, në këto raste:  
a) shkelja e sekretit profesional;  
b) përhapja e të dhënave njohja me të cilat është e ndaluar me ligj;  
c) njohja me të dhëna komprometuese që lidhen me vetë palën e interesuar apo 

me bashkëshortin, prindin, fëmijën vëllain, motrën e tij;  
d) njohja me të dhëna që mund t’i shkaktojë palës së interesuar ose secilit prej 

personave të përmendur në pikën c) të këtij neni, humbje financiare apo jo 
financiare.  

 42 



 
Ligji Nr. 02/L-28 për procedurën administrative 

Neni 58 
Metodat për paraqitjen e informacionit dhe të provave 

 
58.1. Në rastet kur nevojitet paraqitja e informacionit ose e provave nga pala e 

interesuar, organi kompetent i administratës publike e njofton palën me shkrim 
ose gojarisht, brenda afateve të parapara me dispozita të këtij Ligji. 

58.2. Palët e interesuara mund të paraqesin informacione dhe prova shkresore ose në 
mënyrë verbale në çdo kohë gjatë zhvillimit të procedimit administrativ.  

58.3. Kur pala e interesuar nuk banon në vendin ku ndodhet selia e organit 
administrativ që zhvillon procedurën hetimore dhe nuk dëshiron të paraqitet 
përpara organit kompetent, me vendim të këtij organi, njoftimi me gojë mund të 
bëhet me ndërmjetësinë e një organi tjetër, i cili ndodhet në vendbanimin e 
palës.  

 
Neni 59 

Mosparaqitja e provave 
 
59.1. Kur pala e interesuar nuk i përgjigjet njoftimit, administrata mund të bëjë një 

njoftim të ri ose të ndërpresë procedimin, kur një gjë e tillë nuk komprometon 
ndonjë interes publik ose ndonjë interes ligjor privat.  

59.2. Mungesa e përgjigjes ndaj njoftimit mund të merret në konsideratë për qëllimet 
e të provuarit, në përputhje me rrethanat e çështjes, por në asnjë rast kjo nuk e 
liron administratën nga detyrimi për t’i kërkuar provat dhe faktet dhe për të 
marrë një vendim përfundimtar.  

59.3. Kur informacioni apo dokumentet e kërkuara nga palët janë të domosdoshme 
për shqyrtimin e pretendimit të ngritur nga vetë palët, procedimi pezullohet deri 
në sigurimin e informacionit dhe pala e interesuar njoftohet për këtë.  

 
Neni 60 

Ndihma nga organet e tjera 
 
Organi kompetent për zhvillimin e procedurës hetimore mund t’iu kërkojë organeve të 
tjera të administratës publike marrjen e masave për sigurimin e provave në rastet kur 
nuk mund ta bëjë vetë një gjë të tillë brenda një afati për të cilin bien dakord të dyja 
palët, por jo më gjatë se 30 ditë. 
 

Neni 61 
Paraqitja e parakohshme e provave 

 
61.1. Në rast të dyshimit të bazuar se sigurimi i provave që nevojitet për marrjen e 

vendimit mund të bëhet i vështirësuar ose i pamundur, organi kompetent, me 
nismën e tij ose me kërkesën e arsyetuar të palëve të interesuara, mund të 
procedojë për sigurimin paraprak të tyre.  

61.2. Paraqitja paraprake e provave mund të bëhet edhe para fillimit të procedimit.  
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Neni 62 
Shpenzimet për sigurimin e provave 

 
Shpenzimet që krijohen gjatë veprimeve të ndërmarra nga administrata për sigurimin e 
provave, përveç atyre provave që zotërohen prej saj, mbulohen nga pala e interesuar që 
i kërkon ato. 
 

NËNSEKSIONI II 
EKSPERTIZAT DHE MASAT E TJERA 

 
Neni 63 

Marrja e masave 
 
63.1. Gjatë procedimit administrativ, ekspertizat, raportet, vlerësimet dhe masat e tjera 

të ngjashme, kryhen vetëm nga ekspertë të specializuar apo nga organet e 
specializuara të administratës.  

63.2. Mënyrat e zgjedhjes të ekspertëve dhe shpërblimi i tyre rregullohet me ligj.  
 

Neni 64 
Njoftimi i palëve të interesuara për ekspertizat 

 
64.1. Palët e interesuara njoftohen për ekspertizën, qëllimin si dhe për ekspertin ose 

ekspertët e caktuar nga administrata, me përjashtim të rasteve kur masat në fjalë 
kanë të bëjnë me çështje sekrete apo konfidenciale.  

64.2. Njoftimi bëhet në afat prej 10 ditësh para ditës së caktuar për ekspertizën ose 
masat e tjera dhe përmban datën, orën dhe vendin ku do të zbatohen masat në 
fjalë.  

 
Neni 65 

Caktimi i ekspertëve nga palët e interesuara 
 
Çdoherë që administrata cakton ekspertë, edhe pala e interesuar mund të caktojë 
ekspertët e saj në një numër të njëjtë me ata të administratës. 
 

Neni 66 
Parashtrimi i pyetjeve për ekspertët 

 
66.1. Organi që zhvillon procedurën hetimore dhe palët e interesuara mund të 

parashtrojnë pyetje të cilave ekspertët duhet t’iu përgjigjen ose t’iu kërkojnë 
atyre mendime për çështje të caktuara.  

66.2. Organi që zhvillon procedurën hetimore refuzon parashtrimin e pyetjeve nga 
palët e interesuara, kur pyetjet prekin çështje sekrete apo konfidenciale.  
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NËNSEKSIONI III 
DËGJIMI I PALËVE TË INTERESUARA 

 
Neni 67 

E drejta për t’u dëgjuar 
 
67.1. Pas përfundimit të procedurës hetimore, palët e interesuara kanë të drejtë të 

deklarohen para marrjes së vendimit përfundimtar.  
67.2. Organi që zhvillon procedurën hetimore vendos për çdo rast nëse palët e 

interesuara do të deklarohen me shkrim apo me gojë.  
 

Neni 68 
Deklarimi me shkrim 

 
68.1. Kur organi që zhvillon procedurën hetimore vendos t’u kërkojë palëve të 

interesuara të deklarohen me shkrim, palët njoftohen për të paraqitur deklaratën 
me shkrim jo më vonë se 10 ditë nga dita e pranimit të njoftimit.  

68.2. Njoftimi duhet të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që 
palët e interesuara të kuptojnë arsyet pse kërkohet deklarata me shkrim. Njoftimi 
duhet të përmbajë gjithashtu kohën dhe vendin se ku mund të konsultohet dosja 
përkatëse.  

68.3. Në përgjigjen e tyre, palët e interesuara mund të shprehen për ato çështje që 
përbëjnë objektin e procedimit, të kërkojnë marrjen e masave të tjera si dhe të 
bashkëngjisin dokumente dhe prova të reja.  

68.4. Palët e interesuara mund t’i kërkojnë organit kompetent të administratës publike 
të organizojë një seancë dëgjimore. Në këtë rast, organi administrativ merr 
menjëherë masat për organizimin e seancës.  

 
Neni 69 

Deklarimi me gojë 
 
69.1. Kur organi që zhvillon procedurën hetimore vendos t’u kërkojë palëve të 

interesuara të deklarohen me gojë, ai cakton një datë për takim me palët jo më 
herët se 8 ditë nga njoftimi.  

69.2. Në seancat ku palët deklarohen me gojë mund të diskutohen të gjitha çështjet 
ligjore apo faktike, që kanë rëndësi për marrjen e vendimit.  

69.3. Mosparaqitja e palëve të interesuara nuk e justifikon shtyrjen e seancës, me 
përjashtim të rastit kur palët paraqesin arsye përpara fillimit të seancës.  

 
Neni 70 

Përjashtimet nga detyrimi për të dëgjuar palët 
 
70.1. Palës së interesuar mund t’i mohohet e drejta për t’u deklaruar gjatë procedimit 

administrativ në rastet e mëposhtme:  
a) kur marrja e vendimit është urgjente,  
b) kur është e qartë se një masë e tillë do të vështirësonte ekzekutimin e 

vendimit.  
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70.2. Kundër vendimit të organit kompetent të administratës publike për të mos 
dëgjuar palët, mund të paraqitet ankesë nga palët e interesuara, e cila ankesë nuk 
ndalon procedimin administrativ.  

70.3. Organi që zhvillon procedurën hetimore mund t’i mohojë të drejtën për t’u 
deklaruar palës së interesuar edhe në këto raste:  
a) në qoftë se palët e interesuara kanë pasur rast të deklarohen për çështjet që 

kanë rëndësi për marrjen e vendimit gjatë zhvillimit të procedimit dhe mbi 
bazën e provave ekzistuese.  

b) në qoftë se informacioni i paraqitur gjatë procedimit shpie drejt një vendimi 
në favor të palës së interesuar.  

 
Neni 71 

Masat plotësuese 
 
Pas dëgjimit të palëve të interesuara, mund të merren edhe masa të tjera shtesë, me 
nismën e organit që zhvillon procedurën hetimore ose me kërkesën e palës së 
interesuar. 
 

Neni 72 
Raporti i organit që zhvillon procedurën hetimore 

 
Kur organi që zhvillon procedurën hetimore nuk është kompetent për marrjen e 
vendimit përfundimtar, ai përgatit një raport, në të cilin paraqet pretendimet e palëve të 
interesuara, përmbledh historinë e procedimit dhe formulon një rekomandim paraprak 
për vendimin përfundimtar, duke përmbledhur arsyet ligjore dhe faktike, që, sipas 
vlerësimit të tij e arsyetojnë vendimin. 
 

SEKSIONI II 
NDËRHYRJA 

 
Neni 73 

Procedurat për ndërhyrjen e një pale të tretë të interesuar në një procedim 
administrativ 

 
73.1. Çdo person fizik dhe juridik, që nuk është palë në një procedim administrativ në 

vijim, mund të bëjë një kërkesë me shkrim për ndërhyrje në procedimin në fjalë.  
73.2. Personi që dëshiron të ndërhyjë në një procedim administrativ në zhvillim e 

sipër duhet t’i dërgojë një kopje të kërkesës së tij organit kompetent të 
administratës publike dhe secilës prej palëve në procedim.  

73.3. Kërkesa e një pale të tretë të interesuar për të ndërhyrë në një procedim 
administrativ në zhvillim duhet të përmbajë elementet e mëposhtme:  
a) emrin e organit të administratës publike që po zhvillon procedimin 

administrativ;  
b) emrin e procedimit;  
c) një përmbledhje të fakteve që tregojnë që të drejtat dhe interesat ligjore të 

kërkuesit preken nga procedimi administrativ në zhvillim;  
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d) tregimin e veprimit që kërkuesi kërkon nga organi i administratës publike.  
73.4. Udhëheqësi i organit të administratës publike, që zhvillon procedimin, pranon 

kërkesën për ndërhyrje në qoftë se kërkuesi i plotëson kushtet e mëposhtme:  
a) të drejtat, liritë ose interesat ligjore të kërkuesit mund të preken nga 

procedimi administrativ në vijim;  
b) zhvillimi i shpejtë dhe i rregullt i procedimit administrativ nuk vështirësohet 

për shkak të ndërhyrjes;  
c) interesat e publikut përfitojnë nga ndërhyrja.  

73.5. Vendimi i udhëheqësit të organit të administratës publike për pranimin ose 
refuzimin e ndërhyrjes jepet gjithnjë me shkrim dhe iu dërgohet me postë 
kërkuesit dhe palëve në procedimin në vijim.  

73.6. Me vendimin që lejon ndërhyrjen mund të vendos disa kushte për ndërhyrësin 
me qëllim që ndërhyrja të mos vështirësojë zhvillimin e shpejtë dhe të rregullt të 
procedimit në vijim.  

73.7. Udhëheqësi i organit që zhvillon procedimin mund t’i vendosë kushtet për 
ndërhyrësin në çdo kohë pas pranimit të ndërhyrjes.  

 
SEKSIONI III 

VENDIMET E NDËRMJETME 
 

Neni 74 
Rastet kur mund të jepen vendime të ndërmjetme 

 
74.1. Organi administrativ, që është kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar 

në një procedim administrativ, mund të marrë edhe vendime të ndërmjetme kur 
gjykon se mos marrja e disa masave mund t’iu shkaktojë një dëm të rëndë dhe të 
pariparueshëm interesave të publikut dhe palëve të interesuara.  

74.2. Vendimet e ndërmjetme mund të merren me iniciativën e organit administrativ 
ose me kërkesën e palëve të interesuara.  

74.3. Vendimi për të marrë masa të ndërmjetme duhet të jetë i justifikuar dhe me afat 
kohor të përcaktuar.  

74.4. Revokimi i vendimit për marrjen e masave të ndërmjetme duhet të jetë 
gjithashtu i justifikuar.  

 
Neni 75 

Përfundimi i vendimeve të ndërmjetme 
 
Vendimet e ndërmjetme, të nxjerra nga organet kompetente të administratës publike 
gjatë zhvillimit të procedimeve administrative, mbarojnë në këto raste: 

a) pasi jepet vendimi përfundimtar;  
b) kur afati kohor i vendimeve të ndërmjetme mbaron;  
c) kur, në mungesë të afateve të parashikuara nga ligji ose vendimi i organit 

administrativ, që zhvillon procedimin për marrjen e masave të ndërmjetme, 
kalojnë 6 muaj nga data e fillimit të procedimit.  
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SEKSIONI IV 
PËRFUNDIMI I PROCEDIMIT ADMINISTRATIV 

 
Neni 76 

Shkaqet e përfundimit 
 
Procedimi përfundohet me marrjen e vendimit përfundimtar ose për shkak të fakteve të 
tjera që parashikohen në këtë ligj. 
 

Neni 77 
Vendimi përfundimtar 

 
Në vendimin përfundimtar, organi administrativ kompetent vendos për të gjitha 
çështjet e ngritura gjatë zhvillimit të procedimit. 
 

Neni 78 
Braktisja 

 
78.1. Procedimi konsiderohet i braktisur në qoftë se pala e interesuar, për fajin e saj, 

ka qenë joaktive mbi 3 muaj, me përjashtim të rastit kur ka interes publik për 
marrjen e një vendimi përfundimtar.  

78.2. Braktisja e procedimit nuk e shuan të drejtën, të cilën pala kishte kërkuar të 
zbatohej.  

 
Neni 79 

Pamundësia 
 
79.1. Procedimi administrativ përfundon kur organi administrativ kompetent për 

marrjen e vendimit përfundimtar konstaton se objekti për të cilin kishte filluar 
procedimi ose qëllimi i vendimit është bërë i pamundur.  

79.2. Deklarimi i përfundimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jetë 
gjithnjë i arsyetuar dhe kundër tij mund të bëhet ankesë tek organi administrativ 
ose në gjykatë.  

 
Neni 80 

Mospagimi i tarifave ose i detyrimeve të tjera 
 
80.1. Procedimi përfundon si pasojë e mospagimit brenda afatit kohor të tarifave ose 

të detyrimeve të tjera, pagimi i të cilave, sipas ligjit, është kusht për zbatimin e 
akteve procedurale.  

80.2. Palët e interesuara mund të parandalojnë përfundimin e procedurës në qoftë se 
ato paguajnë dyfishin e shumës fillestare, brenda 10 ditëve, pas përfundimit të 
afatit kohor të përcaktuar.  
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Neni 81 
Afate të përgjithshme kohore për përfundimin e procedimit administrativ 

 
81.1.  Procedimi administrativ përfundon brenda një periudhe kohore prej 3 muajsh 

nga dita e paraqitjes së kërkesës, me përjashtim të rasteve kur parashikohet 
ndryshe në ligjet e posaçme ose kur shtyrja bëhet e detyrueshme për shkak të 
situatave të jashtëzakonshme. 

81.2. Në rastin e situatave të jashtëzakonshme, procedimi administrativ përfundon 
brenda 3 muajve nga dita e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.  

81.3. Mosrespektimi i afateve kohore, të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, 
duhet të justifikohet prej organit ose nëpunësit përgjegjës përpara organit ose 
udhëheqësit, brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit 3 mujor ose nga 
përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme.  

 
PJESA V 

VEPRIMTARIA ADMINISTRATIVE 
 

KREU I 
AKTI ADMINISTRATIV 

 
SEKSIONI I 

VLEFSHMËRIA E AKTIT ADMINISTRATIV 
 

Neni 82 
Përcaktimi i aktit administrativ 

 
Akte administrative janë të gjitha aktet individuale dhe kolektive sipas përkufizimeve 
që janë bërë në nenin 2 të këtij Ligji. 
 

Neni 83 
Forma e akteve administrative 

 
83.1. Aktet administrative kanë formë shkresore, me përjashtim të rasteve kur me Ligj 

kërkohet një formë tjetër ose kur një gjë të tillë e imponojnë rrethanat.  
83.2. Aktet e organeve kolektive bëhen detyrimisht në formë shkresore vetëm në rastet 

kur një gjë të tillë e kërkon shprehimisht Ligji. Në rastet e tjera, këto akte 
regjistrohen në një procesverbal pa të cilin ato nuk shkaktojnë asnjë pasojë juridike.  

 
Neni 84 

Përmbajtja e aktit administrativ 
 
84.1. Në çdo rast aktet administrative duhet të tregojnë qëllimin e tyre.  
84.2. Akti administrativ duhet patjetër të përmbajë informacionin e mëposhtëm:  

a) emrin e organit të administratës publike që nxjerr aktin, numrin, datën e 
nxjerrjes së aktit si dhe çdo delegim kompetencash, në bazë të të cilit është 
nxjerrë akti;  
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b) identitetin e palëve të cilave iu drejtohet akti;  
c) një përmbledhje të konstatimeve faktike bazuar vetëm në provat e paraqitura 

gjatë procedimit administrativ ose në faktet e siguruara nga administrata;  
d) një deklarim të bazës ligjore në të cilën bazohet akti;  
e) një shpjegim të pasojave praktike të aktit për palët në procedimin 

administrativ;  
f) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të kërkojnë rishqyrtimin e çështjes;  
g) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimit në 

rrugë administrative ose gjyqësore;  
h) një kujtesë për afatet kohore që palët duhet t’i kenë parasysh për dorëzimin 

e kërkesës për rishqyrtim ose të ankimit administrativ apo gjyqësor;  
i) datën kur akti hyn në fuqi;  
j) nënshkrimin e udhëheqësit të organit të administratës publike që nxjerr aktin 

ose të drejtuesit të organit kolektiv.  
 

Neni 85 
Arsyetimi i aktit 

 
85.1. Përveç rasteve kur ligji vet parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen 

domodosmërisht arsyet për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose tërësisht: 
a) mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në ndonjë mënyrë tjetër të drejta 

dhe interesa ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime;  
b) përbëjnë vendim në lidhje me kërkesat për rishqyrtim apo ankimet;  
c) përbëjnë një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara ose 

janë në kundërshtim me një informacion apo propozim zyrtar;  
d) përbëjnë devijim nga praktika e ndjekur për zgjidhjen e çështjeve të ngjashme;  
e) shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një akti të 

mëparshëm.  
85.2. Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, aktet që ratifikojnë 

vendimet e nxjerra nga bordet, juritë apo komisionet e ngritura nga administrata, 
si dhe urdhrat e udhëheqësve, që kanë të bëjnë me çështje të brendshme, nuk 
kanë nevojë të arsyetohen.  

 
Neni 86 

Mënyrat e arsyetimit 
 
86.1. Arsyetimi duhet të formulohet qartë dhe të përfshijë shpjegimin e bazës ligjore 

dhe faktike të aktit.  
86.2. Kur arsyetimi është bërë në informacionet apo propozimet e mëparshme, mund 

të mjaftojë si arsyetim pranimi i tyre nga organi përgjegjës për marrjen e 
vendimit përfundimtar. Në këto raste informacionet dhe propozimet e 
mëparshme janë pjesë përbërëse e aktit.  

86.3. Arsyetimi me të dhëna të paqarta, kontradiktore ose të pasakta, është i 
barasvlershëm me mungesën e arsyetimit.  

86.4. Në rastet e çështjeve analoge mund të përdoren arsyetimet e bëra në çështjet e 
mëparshme, me kusht që të mos rëndohet pozita e palëve të interesuara.  
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SEKSIONI II 
HYRJA NË FUQI E AKTIT ADMINISTRATIV 

 
Neni 87 

Rregulla të përgjithshme 
 
Akti administrativ hyn në fuqi nga dita e miratimit të tij, me përjashtim të rasteve kur 
ligji ose vetë akti i jep fuqi prapavepruese ose të vonuar. 
 

Neni 88 
Fuqia prapavepruese 

 
88.1. Akti administrativ ka fuqi prapavepruese në rastet e mëposhtme:  

a) kur akti interpreton një akt të mëparshëm;  
b) kur akti nxirret në zbatim të një vendimi gjyqësor, i cili nga ana e tij ka 

deklaruar të pavlefshëm një akt administrativ;  
c) kur vetë ligji i jep aktit fuqi prapavepruese.  
d) 88.2. Përveç rasteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, organi 

kompetent mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit edhe në rastet e 
mëposhtme: 

e) kur fuqia prapavepruese është në favor të palëve të interesuara dhe nuk 
dëmton të drejtat e një pale të tretë;  

f) kur është fjala për një akt i cili shfuqizon një akt të mëparshëm së bashku 
me aktet e tjera të nxjerra në zbatim të këtij të dytit;  

g) kur një gjë e tillë lejohet nga ligji.  
 

Neni 89 
Efekti i vonuar 

 
Akti administrativ ka efekt të vonuar në rastet e mëposhtme: 

a) kur hyrja në fuqi e tij kushtëzohet nga miratimi apo kundërfirmimi;  
b) kur efektet e aktit bëhen të pamundura për shkak të ndonjë pezullimi apo 

afati;  
c) kur hyrja në fuqi e aktit varet nga vërtetimi i disa kushteve ose rrethanave.  

 
Neni 90 

Shpallja e akteve 
 
90.1. Aktet administrative individuale dhe kolektive iu dërgohen palëve të interesuara 

në afat prej 30 ditësh. 
90.2. Aktet administrative individuale dhe kolektive shpallen vetëm kur ligji e kërkon 

shprehimisht një gjë të tillë.  
90.3. Mos shpallja e aktit individual ose kolektiv, kur kjo kërkohet me ligj, shkakton 

mos hyrjen në fuqi të aktit.  
90.4. Në rastet kur shpallja e aktit individual ose kolektiv është e detyrueshme, 

shpallja bëhet në,,Gazetën Zyrtare’’ brenda 30 ditësh nga miratimi i tij.  
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SEKSIONI III 
PAVLEFSHMËRIA E AKTIT ADMINISTRATIV 

 
Neni 91 

Akti i pavlefshëm 
 
Pavlefshmëria e aktit administrativ shfaqet në dy format e mëposhtme: 

a) akt absolutisht i pavlefshëm;  
b) akt relativisht i pavlefshëm.  

 
Neni 92 

Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm 
 
Akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm në rastet e mëposhtme: 

a) kur akti është nxjerrë nga organi administrativ i paidentifikuar,  
b) kur akti është nxjerrë nga organi administrativ jo kompetent,  
c) kur akti është nxjerrë në kundërshtim me formën e kërkuar nga ky ligj ose 

ndonjë ligj tjetër,  
d) kur akti është nxjerrë në kundërshtim me procedurën e parashikuar nga ky 

Ligj ose ndonjë ligj tjetër.  
 

Neni 93 
Pasojat e aktit administrativ absolutisht të pavlefshëm 

 
93.1. Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm nuk prodhon asnjë pasojë juridike.  
93.2. Të gjitha organet e administratës publike ose personat fizikë dhe juridikë të 

cilëve iu drejtohet akti administrativ absolutisht i pavlefshëm duhet të injorojnë 
urdhërimin e tij për të vepruar.  

93.3. Secila palë e interesuar mund t’i drejtohet në çdo kohë organit të administratës 
publike me një kërkesë për shpalljen e një akti të caktuar si absolutisht të pavlefshëm.  

93.4. Organi i administratës publike, që është kompetent për të vendosur në lidhje me 
kërkesën për rishqyrtim ose ankesën kundër aktit administrativ, me iniciativën e 
vet ose me kërkesën e palës së interesuar, mund të shpallë në çdo kohë një akt 
administrativ si absolutisht të pavlefshëm.  

93.5. Në ato raste kur vetëm një pjesë e aktit administrativ është absolutisht e 
pavlefshme, i gjithë akti do të konsiderohet absolutisht i pavlefshëm, në qoftë se 
pjesa e anuluar është aq e rëndësishme saqë akti nuk do ta realizonte qëllimin e 
tij pa pjesën në fjalë. 

 
Neni 94 

Akti administrativ relativisht i pavlefshëm 
 
94.1. Akti administrativ do të konsiderohet relativisht i pavlefshëm kur ai është në 

kundërshtim me ligjin në rastet kur: 
a) autorizon kryerjen e veprimeve ose njeh të drejta e privilegje, të cilat nuk 

parashikohen nga ligji;  
b) ndalon kryerjen e veprimeve ose refuzon të drejta e privilegje të 
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parashikuara nga ligji;  
c) nxirret në bazë të një akti të kundërligjshëm të një organi më të lartë;  
d) nxirret nën ndikimin e kanosjes, dhunës ose paqëndrueshmërisë së 

përkohshme mendore.  
94.2. Palët e interesuara mund të paraqesin kërkesë për rishqyrtim ose ankesë kundër 

aktit administrativ relativisht të pavlefshëm brenda afateve kohore të 
parashikuara nga ligji.  

94.3. Organet kompetente të administratës publike, me iniciativën e tyre, mund të 
revokojnë ose shfuqizojnë aktet administrative relativisht të pavlefshme brenda 
afateve kohore të parashikuara nga ligji.  

 
Neni 95 

Pasojat e aktit administrativ relativisht të pavlefshëm 
 
95.1. Akti administrativ relativisht i pavlefshëm prodhon efekte juridike për sa kohë 

që nuk është revokuar ose shfuqizuar në vijim të kërkesave përkatëse (kërkesë 
për rishqyrtim ose ankesë administrative) nga palët e interesuara ose me 
iniciativën e organit kompetent të administratës publike.  

95.2. Akti administrativ relativisht i pavlefshëm, i cili në përfundim të shqyrtimit të 
kërkesës për rishqyrtim ose ankimit, përkatësisht revokohet ose shfuqizohet 
pushon së prodhuari efekte juridike në të ardhmen.  

95.3. Pas revokimit apo shfuqizimit formal të aktit administrativ relativisht të 
pavlefshëm, organi përkatës i administratës publike kujdeset për kthimin e 
gjendjes që ekzistonte përpara nxjerrjes së aktit relativisht të pavlefshëm. Në 
qoftë se kthimi në gjendjen e mëparshme nuk është i mundur, organi kompetent 
merr në shqyrtim dhe zgjidh pretendimet e palëve të dëmtuara nga akti 
administrativ relativisht i pavlefshëm. 

 
Neni 96 

Akti administrativ me pasaktësi dhe gabime të dukshme 
 
Në rastet kur akti administrativ është i vlefshëm, por ka pasaktësi ose gabime të 
dukshme, organi administrativ që e ka nxjerrë një akt të tillë, me iniciativën e vet ose 
me kërkesën e palëve në një procedim administrativ, korrigjon gabimet materiale dhe 
pasaktësitë e dukshme të aktit pa ndryshuar përmbajtjen e tij. Korrigjimi i akteve 
administrative me pasaktësi dhe gabime të dukshme mund të bëhet në çdo kohë. 
 

SEKSIONI IV 
KONKLUZIONI 

 
Neni 97 

 
97.1. Me konkluzion vendoset për çështjet që kanë të bëjnë me procesin.  
97.2. Me konkluzion vendoset edhe për ato çështje të cilat shfaqen se dytësore lidhur 

me zbatimin e procesit, e që nuk vendosen me aktvendim.  
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Neni 98 
 
98.1. Konkluzionin e nxjerrë personi zyrtar që ushtron atë veprim të procesit gjatë të 

cilit është shfaqur çështja që është objekt i konkluzionit, në qoftë se me këtë ligj 
ose me dispozita të tjera nuk është caktuar ndryshe.  

98.2. Në qoftë se me konkluzion urdhërohet zbatimi i ndonjë veprimi, do të caktohet 
edhe afati brenda të cilit ky veprim duhet të zbatohet.  

98.3. Konkluzioni u komunikohet me gojë personave të interesuar, kurse me shkrim 
lëshohet me kërkesën e personave që mund të bëjnë ankim të veçantë kundër 
konkluzionit, ose kur mund të kërkohet menjëherë ekzekutimi i konkluzionit.  

 
Neni 99 

 
99.1. Kundër konkluzionit mund të ushtrohet ankim i veçantë vetëm kur kjo është 

parashikuar shprehimisht me ligj. Konkluzioni i tillë duhet të jetë i arsyetuar dhe 
të përmbajë edhe udhëzimin për ankimin.  

99.2. Ankimi ushtrohet në të njëjtin afat, në të njëjtën mënyrë dhe i drejtohet organit 
të njëjtë sikurse ankimi kundër aktvendimit.  

99.3. Konkluzionet kundër të cilave nuk lejohet ankim i veçantë, personat e interesuar 
mund t’i kundërshtojnë me ankim kundër aktvendimit, përveç në qoftë se ankimi 
kundër konkluzionit me këtë ligj është përjashtuar.  

99.4. Ankimi nuk e shtyn ekzekutimin e konkluzionit, përveç në qoftë se me ligj ose 
me vetë konkluzionin është caktuar ndryshe.  

 
SEKSIONI V 

REVOKIMI DHE SHFUQIZIMI I AKTIT ADMINISTRATIV 
 

Neni 100 
Kërkesa për rishqyrtimin e aktit administrativ dhe revokimi 

 
100.1. Akti administrativ mund të revokohet nga organi i administratës publike që e ka 

nxjerrë atë mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara.  
100.2. Pas dorëzimit të kërkesës së palëve të interesuara për rishqyrtimin e një akti 

administrativ, organi i administratës publike vendos revokimin ose konfirmimin 
e aktit në fjalë.  

100.3. Vendimi i organit të administratës publike, që shqyrton kërkesën për rishqyrtim 
të aktit administrativ, konsiderohet gjithashtu akt administrativ dhe si i tillë 
duhet të jetë në pajtim me nenet 83, 84, 85 dhe 86 të këtij Ligji.  

100.4. Kërkesa e palëve të interesuara për rishqyrtimin e një akti administrativ duhet të 
bëhet brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose vetë akti administrativ.  

 
Neni 101 

Ankimi kundër aktit administrativ dhe shfuqizimi 
 
101.1. Iniciativa për shfuqizimin e aktit administrativ mund të vijë nga organi 

kompetent i administratës publike ose nga pala e interesuar për ankim.  
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101.2. Me paraqitjen e ankimit të palëve të interesuara kundër aktit administrativ, 
organi kompetent i administratës publike vendos shfuqizimin ose lënien në fuqi 
të aktit administrativ të ankimuar.  

101.3. Vendimi i organit kompetent të administratës publike, që shqyrton ankimin e 
palëve të interesuara kundër një akti administrativ, konsiderohet gjithashtu akt 
administrativ dhe si i tillë duhet të jetë në pajtim me nenet 83, 84, 85 dhe 86 të 
këtij Ligji.  

101.4. Ankimi i palëve të interesuara kundër një akti administrativ duhet të bëhet 
brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji ose vetë akti administrativ i 
ankimuar. 

 
Neni 102 

Kompetenca për të revokuar dhe shfuqizuar 
 
102.1. Kompetenca për të revokuar aktin administrativ i përket organit të administratës 

publike, që e ka nxjerrë atë, me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe.  
102.2. Kompetenca për të shfuqizuar aktet administrative i përket organit më të lartë të 

administratës publike në raport me organin që ka nxjerrë aktin administrativ të 
ankimuar, me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe.  

102.3. Akti administrativ i nxjerrur në bazë të delegimit të kompetencës mund të 
revokohet nga organi delegues ashtu edhe nga organi i deleguar për sa kohë që 
delegimi është i vlefshëm.  

 
Neni 103 

Revokimi dhe shfuqizimi i aktit të vlefshëm 
 
103.1. Akti administrativ i vlefshëm mund të revokohet ose shfuqizohet në qoftë se 

ndryshimi i rrethanave ose i kuadrit ligjor nuk e justifikon më ekzistencën e tij.  
103.2. Vetëm në rastet e mëposhtme, ndalohet revokimi ose shfuqizimi i aktit 

administrativ të vlefshëm:  
a) kur ligji në mënyrë të shprehur ndalon revokimin ose shfuqizimin e aktit;  
b) kur akti krijon të drejta ligjore për personat fizikë dhe juridikë;  
c) kur akti i jep administratës të drejta ose i ngarkon detyrime të tilla nga të 

cilat nuk mund të hiqet dorë.  
103.3. Aktet e parashikuara në pikën (b) të paragrafit 2 të këtij neni, përjashtimisht, 

mund të revokohen ose shfuqizohen në rastet e mëposhtme: 
a) kur dëmtojnë interesat e palëve të cilave iu drejtohen;  
b) kur të gjitha palët e interesuara bien dakord për revokimin ose shfuqizimin e 

aktit me kusht që të drejtat e krijuara nga akti janë të tilla që prej tyre mund 
të hiqet dorë.  

 
Neni 104 

Revokimi dhe shfuqizimi i aktit të pavlefshëm 
 
104.1. Akti administrativ i pavlefshëm mund të revokohet ose shfuqizohet vetëm për 

shkak të pavlefshmërisë dhe brenda afateve kohore të parashikuara për ankimin 
gjyqësor.  
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104.2. Në ato raste kur ekziston më shumë se një afat ligjor për parashtrimin e ankimit 
gjyqësor, zbatohet afati më i gjatë.  

 
Neni 105 

Hyrja në fuqi e revokimit dhe e shfuqizimit 
 
105.1. Revokimi dhe shfuqizimi i aktit administrativ ka fuqi vetëm në të ardhmen, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.  
105.2. Revokimi dhe shfuqizimi i një akti administrativ ka fuqi prapavepruese vetëm 

në ato raste kur akti revokohet ose shfuqizohet për shkak të pavlefshmërisë së tij 
absolute.  

105.3. Organi i administratës publike që urdhëron revokimin ose shfuqizimin e një akti 
administrativ mund t’i japë fuqi prapavepruese aktit revokues/shfuqizues në ato 
raste kur të gjitha palët e interesuara bien dakord me shkrim për këtë dhe me 
kusht që akti që kërkohet të revokohet/shfuqizohet të ketë krijuar të drejta ose 
privilegje nga të cilat mund të hiqet dorë. 

 
Neni 106 

Revokimi / shfuqizimi që përtërinë fuqinë ligjore të një akti të mëparshëm 
 
Revokimi ose shfuqizimi i një akti, i cili nga ana e tij ka revokuar/shfuqizuar një akt të 
mëparshëm, përtërinë fuqinë ligjore të këtij të fundit vetëm në rastet kur ligji ose akti 
revokues/shfuqizues e parashikojnë shprehimisht një gjë të tillë. 
 

Neni 107 
Ndryshimi dhe zëvendësimi i akteve administrative 

 
Me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe, rregullat për 
revokimin/shfuqizimin zbatohen edhe për ndryshimin dhe zëvendësimin e akteve 
administrative. 
 

Neni 108 
Korrigjimi i akteve administrative 

 
108.1. Gabimet materiale në shprehjen e vullnetit të organit administrativ, kur këto janë 

të dukshme, mund të korrigjohen në çdo kohë nga organet që kanë të drejtë të 
bëjnë revokimin/shfuqizimin e aktit.  

108.2. Korrigjimi, i cili ka fuqi prapavepruese, mund të bëhet me nismën e 
administratës ose me kërkesën e palëve të interesuara.  

108.3. Korrigjimit i jepet po ai publicitet që i është bërë aktit të korrigjuar. 
 

 56 



 
Ligji Nr. 02/L-28 për procedurën administrative 

SEKSIONI VI 
NJOFTIMI I AKTIT ADMINISTRATIV 

 
Neni 109 

Detyrimi për të njoftuar 
 
Palët e interesuara duhet të njoftohen për të gjitha aktet administrative me anë të të 
cilave: 

a) merren vendime lidhur me pretendimet e tyre; 
b) caktohen detyrime dhe dënime ose shkaktohen dëme; 
c) krijohen, marrin fund, zgjerohen ose kufizohen interesa legjitime ose të 

drejta të palëve, ose pengohen kushtet për gëzimin e tyre në ndonjë mënyrë 
tjetër. 

 
Neni 110 

Përjashtimi nga detyrimi për të njoftuar 
 
110.1. Organet e administratës publike nuk kanë detyrim për njoftim lidhur me aktet 

administrative në rastet që vijojnë: 
a) kur aktet administrative komunikohen gojarisht në prani të palëve të 

interesuara;  
b) kur palët e interesuara marrin pjesë gjatë zhvillimit të procedimit 

administrativ dhe manifestojnë njohje të plotë të akteve administrative në 
fjalë.  

110.2. Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të përpilohet shënim zyrtar. 
 

Neni 111 
Përmbajtja e njoftimit 

 
111.1. Njoftimi duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm: 

a) tekstin e plotë të aktit administrativ;  
b) emrin e personit përgjegjës për aktin dhe datën;  
c) emrin e organit që ka kompetencë për të vendosur lidhur me ankimet kundër 

aktit dhe afatet kohore përkatëse.  
111.2. Teksti i plotë i aktit mund të zëvendësohet nga një përmbledhje e përmbajtjes 

dhe objektit, në rastet kur akti ka përmbushur të gjitha kërkesat e palëve të 
interesuara ose kur akti ka të bëjë me marrjen e masave procedurale.  

 
Neni 112 

Afatet kohore për njoftimin e akteve 
 
Aktet administrative duhet të njoftohen brenda tetë ditëve nga dita kur është nxjerrë, 
akti me përjashtim të rasteve kur me ligj është paraparë afat tjetër. 
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Neni 113 
  Mënyrat e bërjes së njoftimeve 
 
113.1. Njoftimet bëhen: 

a) me postë, me kusht që të ketë shërbim postar derë më derë në zonën, 
vendbanimin ose vendin e punës të palës që do të marrë njoftimin;  

b) personalisht, në rastet kur kjo mënyrë njoftimi nuk komprometon shpejtësinë 
e procedurës në zhvillim ose kur njoftimi me postë është i pamundur;  

c) me telegram, telefon, teleks, faks në rastet urgjente;  
d) me njoftim publik, i cili shpallet në vende publike, ose me njoftim të 

publikuar në dy gazetat më të shitura në zonën ose vendbanimin ose vendin 
e punës të palës që do të njoftohet, në rastet kur palët e interesuara nuk 
njihen ose janë në një numër kaq të madh saqë çdo mënyrë tjetër njoftimi 
konsiderohet e papërshtatshme.  

113.2. Në raste të veçanta kur këtë e kërkon natyra e aktit, personi thirret të pranojë 
aktin personalisht.  

113.3. Në rastet kur njoftimi bëhet me telegram, telefon, teleks ose faks, duhet të 
konfirmohet nga organi që bën njoftimin në njërën prej mënyrave të 
parashikuara në pikat a) dhe b) të paragrafit të parë të këtij neni, ditën që vjen 
pas ditës së punës, megjithëse si rregull njoftimi do të konsiderohet i kryer ditën 
e komunikimit të parë.  

 
SEKSIONI VII 

ZBATIMI I AKTIT ADMINISTRATIV INDIVIDUAL DHE KOLEKTIV 
 

NËNSEKSIONI I 
ZBATIMI VULLNETAR 

 
Neni 114 

Detyrimet e personave fizikë dhe juridikë 
 
Personat fizikë dhe juridikë, të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve preken nga akti 
administrativ, zbatojnë vullnetarisht urdhërimin që përmban akti. 
 

Neni 115 
Pezullimi i zbatimit të aktit administrativ 

 
115.1. Personat fizikë dhe juridikë, të drejtat, liritë dhe interesat e të cilëve mund të 

preken nga akti administrativ, mund t’i kërkojnë organit të administratës 
publike, që është kompetent për revokimin ose shfuqizimin e aktit administrativ 
ose gjykatës, që të vendosin pezullimin e zbatimit të aktit administrativ të 
kontestuar në mënyrë që të mbrohen të drejtat dhe interesat e tyre;  

115.2. Kërkesa e personave fizikë dhe juridikë për pezullimin e zbatimit të aktit 
administrativ depozitohet brenda afateve kohore të parashikuara nga ligji, por jo 
më vonë se afati i parashikuar për dorëzimin e kërkesës për rishqyrtim ose 
ankimit administrativ.  
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115.3. Në marrjen e vendimit në lidhje me kërkesën për pezullim të zbatimit të aktit 
administrativ, organi kompetent i administratës publike merr parasysh interesat e 
publikut, të drejtat dhe interesat ligjore të personave fizikë dhe juridikë si dhe 
nevojën për siguri në marrëdhëniet juridike.  

 
NËNSEKSIONI II 

EKZEKUTIMI 
 

Neni 116 
Koha e ekzekutimit 

 
116.1. Organi kompetent i administratës publike ekzekuton aktin administrativ që ka 

nxjerrë, vetëm pasi akti të ketë hyrë në fuqi.  
116.2. Organi kompetent i administratës publike ekzekuton detyrimet e parashikuara në 

aktin administrativ që ka nxjerrë, vetëm në qoftë se ligji shprehimisht ua beson 
atyre ekzekutimin e akteve.  

 
Neni 117 

Akte që nuk mund të ekzekutohen 
 
117.1. Aktet e mëposhtme administrative nuk mund të ekzekutohen: 

a) Akti, veprimi i të cilit është pezulluar;  
b) akti kundër të cilit është bërë ankim me efekt pezullues;  
c) akti që hyn në fuqi vetëm pas miratimit të një organi tjetër administrativ, i 

ndryshëm nga organi që e ka nxjerrë aktin.  
117.2. Hyrja në fuqi e aktit administrativ mund të pezullohet nga organet 

administrative që kanë të drejtën e revokimit të tij, nga organet më të larta që 
kanë të drejtën e shfuqizimit ose nga gjykata në pajtim me rregullat e 
zbatueshme të procedurës civile.  

 
Neni 118 

Ligjshmëria e ekzekutimit 
 
Ekzekutimi i aktit administrativ nga organet e administratës publike iu nënshtrohet 
kushteve dhe garancive të mëposhtme: 

a) Masat shtrënguese mund të ndërmerren vetëm pasi të jetë nxjerrë akti, 
ekzekutimi i të cilit kërkohet;  

b) Personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve pritet të ekzekutohet akti 
administrativ iu jepet mundësia që të zbatojnë vullnetarisht aktin brenda 
afateve kohore të parashikuara me ligj ose vetë akti që duhet të ekzekutohet. 
Në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu siç përcaktohet kjo e fundit 
me ligj, organet e administratës publike mund ta anashkalojnë detyrimin e 
sipërpërmendur për t’iu dhënë personave fizikë dhe juridikë një afat të 
arsyeshëm për zbatimin e aktit administrativ.  

c) Masat shtrënguese të përdorura nga organet e administratës publike duhet të 
jenë të tilla që të bëjnë të mundur ekzekutimin e aktit administrativ duke iu 
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shkaktuar dëmin më të vogël të mundshëm të drejtave dhe interesave ligjore 
të personave fizikë dhe juridikë.  

 
Neni 119 

Ankimi kundër ekzekutimit 
 
Personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve ekzekutohet akti administrativ mund të 
ankohen tek organi administrativ më i lartë ose në gjykatë në ato raste kur masat e 
ndërmarra nga administrata gjatë ekzekutimit janë të paligjshme dhe disproporcionale, 
me kushtin që paligjshmëria e masave në fjalë të mos jetë pasojë e paligjshmërisë së 
aktit që ekzekutohet. 
 

Neni 120 
Paralajmërimi i ekzekutimit 

 
120.1. Paralajmërimi i përdorimit të masave shtrënguese si dhe arsyetimi i tyre iu bëhet 

i ditur atyre personave fizikë dhe juridikë kundër të cilëve do të ekzekutohet akti 
administrativ. 

120.2. Organi i administratës publike mund të njoftojë masat shtrënguese së bashku me 
njoftimin e aktit administrativ dhe në këtë rast ekzekutimi bëhet menjëherë, ose 
veçmas në një njoftim të posaçëm. 

 
SEKSIONI VIII 

AFATET PËR ZBATIMIN E AKTIT ADMINISTRATIV 
 

Neni 121 
Afati i përgjithshëm 

 
121.1. Afati kohor për ekzekutimin e aktit administrativ nga administrata është 15 ditë 

nga data e hyrjes në fuqi të aktit, me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon 
ndryshe.  

121.2. Afati kohor brenda të cilit personat fizikë dhe juridikë kundër të cilëve zbatohet 
akti administrativ duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbatimin 
vullnetar të tij është 15 ditë nga data e hyrjes në fuqi të aktit, përveç rasteve kur 
ligji parashikon ndryshe.  

 
Neni 122 

Llogaritja e afateve 
 
Në llogaritjen e afateve për zbatimin e aktit administrativ zbatohen rregullat e 
mëposhtme: 

a) në llogaritjen e afatit nuk përfshihet dita në të cilën del akti; 
b) në rastet kur përfundimi i afatit qëllon në një ditë kur administrata që do të 

zbatojë aktin është e mbyllur ose funksionon me orar të reduktuar, zbatimi i 
aktit shtyhet për ditën pasardhëse të punës.  
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Neni 123 
Zgjatja e afateve 

 
Në qoftë se palët që preken nga zbatimi i aktit banojnë ose gjenden përkohësisht jashtë 
territorit të Kosovës ose në zona të largëta të territorit, afatet të parashikuara nga ligji 
për ekzekutimin e aktit administrativ fillojnë të llogariten vetëm pas kalimit të: 

a) 15 ditëve, kur palët e interesuara janë të vendosura në një shtet të Evropës 
dhe 

b) 30 ditëve, kur palët e interesuara janë të vendosura në një shtet jashtë Evropës. 
 

Neni 124 
Rivendosja e afatit 

 
124.1. Në ato raste kur personi fizik dhe juridik kundër të cilit zbatohet akti 

administrativ është penguar që të respektojë afatin kohor për zbatimin të 
parashikuar nga ky Ligj ose dispozita të tjera ligjore, ai person ka të drejtë të 
kërkojë rivendosjen e afatit të humbur, përveç rasteve kur ligji shprehimisht 
ndalon rivendosjen e afatit.  

124.2. Kërkesa për rivendosjen e afatit duhet të bëhet brenda 10 ditëve nga dita kur 
janë zhdukur pengesat, por jo më shumë se një vit nga dita e fundit e afatit të 
humbur, përveç rasteve të një force madhore.  

124.3. Kërkesa e palës së interesuar për rivendosjen në afat duhet të jetë e argumentuar 
dhe të krijojë besim se afati është humbur pa fajin e palës.  

 
Neni 125 

Shqyrtimi i kërkesës për rivendosjen e afatit 
 
125.1. Kërkesa për rivendosjen e afatit shqyrtohet nga organi i administratës publike që 

ka nxjerrë aktin që pritet të ekzekutohet.  
125.2. Kundër vendimit që refuzon kërkesën e përmendur në paragrafin e mësipërm 

mund të bëhet ankim sipas rregullave të parashikuara nga ky Ligj.  
 

SEKSIONI IX 
ANKIMI ADMINISTRATIV 

 
Neni 126 

Parime të përgjithshme 
 
126.1. Personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin 

ose ndryshimin e aktit administrativ në përputhje me rregullat e vendosura nga 
ky Ligj për ankimin administrativ.  

126.2. E drejta e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të ushtrohet në mënyrat 
e mëposhtme:  
a) përmes kërkesës për rishqyrtim drejtuar nëpunësit përgjegjës për aktin;  
b) përmes ankimit drejtuar organit më të lartë.  
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Neni 127 
Ankimi administrativ 

 
127.1. Ankimi administrativ mund të bëhet në formë të kërkesës për rishqyrtim ose të 

ankesës.  
127.2. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrativ ose 

kundër refuzimit të paligjshëm për nxjerrjen e aktit administrativ.  
127.3. Organi administrativ të cilit i drejtohet ankimi shqyrton ligjshmërinë dhe 

rregullsinë e aktit të kontestuar.  
127.4. Palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë shteruar 

mjetet administrative të ankimit.  
 

Neni 128 
Pasojat e ankimit administrativ 

 
128.1. Ankimi administrativ, qoftë në formën e kërkesës për rishqyrtim ose të ankesës, 

pezullon zbatimin e aktit administrativ.  
128.2. Zbatimi i aktit administrativ nuk pezullohet vetëm kur:  

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve ose të ardhurave të 
tjera buxhetore;  

b) akti administrativ ka të bëjë me masa policore;  
c) pezullimi i zbatimit të aktit ndalohet me ligj;  
d) zbatimi i menjëhershëm është në interes të rendit publik, shëndetit publik 

dhe interesave të tjera publike.  
128.3. Në çdo rast ankuesi ka të drejtë të informohet në lidhje me shkaqet e mos 

pezullimit të zbatimit të aktit.  
 

Neni 129 
Subjekti tek i cili dorëzohet ankimi 

 
129.1. Kur ankimi administrativ bëhet në formën e kërkesës për rishqyrtim, ai 

dorëzohet tek organi që ka nxjerrë aktin administrativ të kontestuar ose që ka 
refuzuar të nxjerrë aktin administrativ të kërkuar nga palët.  

129.2. Kur ankimi administrativ bëhet në formën e ankesës, ai dorëzohet tek organi më 
i lartë.  

129.3. Në rastet kur ankimi bëhet në formën e ankesës dhe për pasojë i drejtohet 
organit më të lartë, ky i fundit mund t’ia transferojë dosjen përkatëse organit që 
ka nxjerrë/refuzuar të nxjerrë aktin së bashku me orientimet e tij për zgjidhjen e 
çështjes.  

 
Neni 130 

Afati kohor për ankimin administrativ 
 
130.1. Ankimi administrativ bëhet brenda 30 ditësh nga dita kur: 

a) ankuesi ka marrë njoftim për aktin ose për refuzimin për të nxjerrë aktin;  
b) akti është shpallur në bazë të dispozitave të këtij Ligji ose ligjeve të tjera në 

fuqi.  
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130.2. Në rastin e mosveprimit të administratës (mos nxjerrjes së aktit dhe heshtjes së 
plotë), ankimi administrativ bëhet brenda 60 ditësh nga dita e dorëzimit të 
kërkesës për fillimin e procedimit administrativ. 

 
Neni 131 

Afati për marrjen e vendimit në një procedurë ankimi 
 
131.1. Organi administrativ kompetent shqyrton ankimin administrativ dhe nxjerr 

vendim brenda 30 ditësh nga data e dorëzimit të ankimit.  
131.2. Në qoftë se me kalimin e afatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni nuk 

është nxjerrë asnjë vendim mbi ankimin nga organi administrativ kompetent, 
palëve të interesuara iu lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës në përputhje me 
ligjin mbi procedurën civile në fuqi.  

 
Neni 132 

Procedura e ankimit (kërkesa për rishqyrtim) 
 
132.1. Në qoftë se organi që ka nxjerrë ose ka refuzuar të nxjerrë aktin administrativ të 

apeluar vendos të pranojë kërkesën për rishqyrtim, ai merr vendimin përkatës.  
132.2. Në qoftë se organi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk pranon kërkesën 

për rishqyrtim, ai detyrohet të transferojë menjëherë ankimin tek organi më i 
lartë, i cili vendos në lidhje me ankimin brenda 15 ditësh.  

 
Neni 133 

Kushtet formale për zhvillimin e procedurës së ankimit 
 
133.1. Ankimi duhet të paraqitet në formë shkresore.  
133.2. Kërkesa e shkruar duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:  

a) emrin dhe adresën e ankuesit;  
b) aktin administrativ, të nxjerrë apo të munguar, që kontestohet;  
c) shkaqet e ankimit;  
d) çdo dokument tjetër që konsiderohet i rëndësishëm nga ankuesi. 

133.3. Organi që shqyrton ankimin ndihmon ankuesit në përgatitjen e dokumentacionit 
të nevojshëm për ankimin. 

 
Neni 134 

Mospranimi i ankimit 
 
Ankimet kundër akteve administrative ose mos nxjerrjes së akteve administrative mund 
të mos pranohen nga organet kompetente të administratës publike në rastet e 
mëposhtme: 

a) kur ankimet kanë të bëjnë me akte për të cilat nuk lejohet ankimi;  
b) kur afatet kohore për ankimin kanë kaluar;  
c) kur akti administrativ i ankimuar konsiderohet i ligjshëm dhe i rregullt 

prima facie nga organi që shqyrton ankimin;  
d) kur ankimi paraqitet nga personi i paautorizuar.  
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Neni 135 
Njoftimi i personit të interesuar gjatë shqyrtimit të ankimit 

 
Në rastet kur organi administrativ që shqyrton ankimin konstaton se shfuqizimi, 
revokimi ose ndryshimi i aktit administrativ që apelohet (ose nxjerrja e aktit kur ankimi 
është bërë kundër mos nxjerrjes së paligjshme të aktit), cenon në çfarëdo mënyre të 
drejtat dhe interesat ligjore të një personi të tretë, ky i fundit njoftohet për të marrë 
pjesë në shqyrtimin e ankimit dhe ka të drejtë të parashtrojë pretendimet e tij. 
 

Neni 136 
Vendimi i organit që shqyrton ankimin 

 
Organi administrativ që shqyrton ankimin vendos: 

a) lënien në fuqi të aktit dhe rrëzimin e ankimit;  
b) shfuqizimin/revokimin e aktit dhe pranimin e ankimit;  
c) ndryshimin e aktit administrativ duke pranuar pjesërisht ankimin;  
d) detyrimin e organit administrativ kompetent për të nxjerrë aktin 

administrativ kur është refuzuar pa të drejtë nxjerrja e tij.  
 

KREU II 
AKTET REALE 

 
Neni 137 

Parime të Përgjithshme 
 
137.1. Parimet e këtij Ligji, sidomos parimi i ligjshmërisë, do të zbatohet për aktet 

reale të organeve të administratës publike në të njëjtën masë si dhe për aktet 
administrative, nëse natyra e këtyre akteve nuk bie në kundërshtim me këto 
parime.  

137.2. Aktet reale të organeve të administratës publike si: njoftimet publike, 
paralajmërimet, sinjalet e koduara, etj., do të konsiderohen të ligjshme vetëm 
nëse ato janë të sakta, objektive dhe proporcionale.  

 
Neni 138 

Eliminimi i pasojave të shkaktuara nga aktet reale të paligjshme 
 
Organi administrativ është i detyruar të eliminojë pasojat e shkaktuara nga aktet reale 
të paligjshme. 
 

KREU III 
AKTET ADMINISTRATIVE ME NATYRË DISKRECIALE 

 
Neni 139 

Parime të përgjithshme 
 
Në rastet kur administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet ushtrohet në 
pajtim me Kornizën Kushtetuese dhe frymën e legjislacionit në fuqi në Kosovë. 
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Neni 140 
Rishikimi gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyrë diskreciale 

 
Mbi bazën e kërkesës së palëve të interesuara, çdo akt administrativ me natyrë 
diskreciale mund të bëhet objekt i rishikimit gjyqësor ose administrativ. 
 

DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE 
 

Neni 141 
 
Organet e administratës publike duhet të nxjerrin aktet nënligjore dhe rregulloret e 
brendshme lidhur me zbatimin e dispozitave të këtij Ligji. 

 
Neni 142 

 
Ky Ligj do të zëvendësojë të gjitha dispozitat e Ligjit të aplikueshëm me të cilat është 
në papajtueshmëri. 
 

Neni 143 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi dhe 6 (gjashtë) muaj pas datës së 
shpalljes së tij nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Ligji Nr. 02/L-28 
22 korrik 2005 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 8 / 01 JANAR 2007 
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LIGJ PËR SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
1. Ky ligj rregullon statusin e nëpunësve civilë, si dhe marrëdhënien e tyre të punës 

në institucionet e administratës qendrore dhe komunale.  
2. Për qëllim të këtij ligji, institucionet e administratës qendrore dhe komunale, që 

hyjnë në fushën e veprimit të këtij ligji përfshijnë: administratën e Kuvendit, 
administratën e Presidencës, Zyrën e Kryeministrit dhe ministritë, agjencitë 
ekzekutive, agjencitë e pavarura dhe ato rregullatore dhe administratën komunale.  

3. Ky ligj përcakton rregullat për menaxhimin dhe organizimin e përgjithshëm të një 
shërbimi civil të paanshëm politikisht, rregullat për pranimin në të, kushtet e 
punës, të drejtat dhe detyrimet, sjelljen personale, avancimin në karrierë, si dhe 
zhvillimin profesional të nëpunësve civilë.  

4. Institucionet e administratës qendrore, të cilat rregullohen me ligj të posaçëm, do 
t’iu nënshtrohen dispozitave të këtij ligji, përveç rasteve kur ligji i posaçëm 
përmban dispozita të ndryshme nga ai.  
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Shërbimi civil - i tërë trupi i personelit administrativ të punësuar, në 
institucionet e administratës qendrore dhe komunale të parapara me këtë 
ligj, të cilët zbatojnë politikat dhe sigurojnë respektimin e rregullave dhe 
procedurave përkatëse.  

1.2. Nëpunës civil - personi i punësuar për ushtrimin e autoritetit administrativ 
publik në bazë të aftësisë dhe kapacitetit, i cili merr pjesë në formulimin dhe 
zbatimin e politikave, monitorimin e zbatimit të rregullave dhe procedurave 
administrative, sigurimin e ekzekutimit të tyre dhe ofrimin e mbështetjes së 
përgjithshme administrative për zbatimin e tyre.  

1.3. Merita – veçantia e cila krijon të drejtën e punësimit të një kandidati në një 
pozitë në shërbimin civil pas përfundimit të suksesshëm të procedurës 
konkurruese të përzgjedhjes dhe e cila i jep nëpunësit civil të drejtën e 
avancimit në karrierë, në bazë të rezultateve të dëshmuara gjatë ushtrimit të 
detyrave administrative.  

 
Neni 3 

Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës 
 
1. Shërbimi civil është i përbërë nga nëpunës civil, të paanshëm, profesional, të 

përgjegjshëm dhe që reflekton shumë etnicitetin dhe barazinë gjinore.  
2. Nëpunësit civil punësohen në bazë të meritës, pasi t’i jenë nënshtruar procedurës 

përzgjedhëse, e përcaktuar në bazë të këtij ligji dhe akteve përkatëse nënligjore.  
3. Nëpunësit e Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës janë pjesë e 

Shërbimit civil të Kosovës. Kushtet specifike për orarin e punës dhe kompensimet 
rregullohen me akt të veçantë të Kryesisë së Kuvendit  

4. Personeli diplomatik dhe konsullor, si dhe personeli administrativ i dërguar jashtë 
vendit ose i punësuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, është pjesë e 
Shërbimit Civil të Kosovës dhe i nënshtrohet këtij ligji dhe legjislacionit përkatës 
në fuqi.  

5. Personeli civil i punësuar në Policinë e Kosovës, në Forcën e Sigurisë së Kosovës, në 
Doganat e Kosovës, në Shërbimin Korrektues të Kosovës, është pjesë e shërbimit 
civil të Kosovës dhe i nënshtrohet këtij ligji dhe legjislacionit përkatës në fuqi.  

6. Personeli administrativ i punësuar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial është pjesë 
e Shërbimit Civil të Kosovës dhe i nënshtrohet këtij ligji dhe legjislacionit përkatës 
në fuqi, me përjashtim të gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

7. Gjatë zbatimit të këtij ligji, respektohet pavarësia kushtetuese e institucioneve të 
pavarura nga ekzekutivi.  

8. Fjalët e një gjinie të përdorura në këtë ligj përfshijnë edhe gjininë tjetër.  
9. Rekrutimi, organizimi, gradimi dhe menaxhimi i Shërbimit Civil të Kosovës bëhet 

në bazë të parimit të meritës; që do të thotë emërim i personit më të mirë për një 
pozitë në administratën publike si dhe njohje e rezultateve të nëpunësve civilë gjatë 
ushtrimit të funksioneve të tyre. 
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Neni 4 
Kategoritë e punonjësve publikë të cilët nuk janë pjesë e Shërbimit Civil 

 
1. Në bazë të këtij ligji, statusi i nëpunësit civil nuk aplikohet për kategoritë e 

mëposhtme: stafi mësimor i sistemit arsimor, stafi mjekësor i sistemit shëndetësor, 
krijuesit dhe përformuesit e artit, zyrtarët policorë të Policisë së Kosovës, zyrtarët 
doganorë të Doganave të Kosovës, zyrtarët korrektues të Shërbimit Korrektues të 
Kosovës dhe pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të emëruarit politik dhe të 
gjithë ata që emërohen në pozita nga të emëruarit politik dhe anëtarët e kabineteve 
të tyre, që nga kabineti i Presidentit, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe 
kabinetet e ministrave. Marrëdhënia e tyre e punës rregullohet me Ligjin e Punës, 
ligje të veçanta, me marrëveshje kolektive ose me rregullore sektoriale.  

2. Zyrtarët e zgjedhur në pozita zgjedhëse në institucionet e administratës publike dhe 
zyrtarët e emëruar nga zyrtarët e zgjedhur në pozita të caktuara nuk janë nëpunës 
civil (në tekstin e mëtejmë: “funksionarët publikë”).  

3. Të gjithë nëpunësit e punësuar në kabinetet e funksionarëve publike nuk janë 
nëpunës civilë.  

4. Personeli i punësuar nga institucionet e administratës në nivel qendror dhe 
komunal, përgjegjës për kryerjen e funksioneve mbështetëse dhe të mirëmbajtjes, 
nuk janë nëpunës civilë.  

 
Neni 5 

Parimet themelore të shërbimit civil 
 
1. Nëpunësit civilë ushtrojnë detyrën në bazë të parimeve në vijim: 

1.1. Ligjshmëria – Nëpunësit civilë ushtrojnë të gjitha detyrat në bazë të 
Kushtetutës, instrumenteve të aplikueshme ndërkombëtare si dhe 
legjislacionit në fuqi.  

1.2. Jodiskriminimi - Nuk lejohet kurrfarë diskriminimi i drejtpërdrejtë apo i 
tërthortë në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike 
ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë 
komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, 
aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.  

1.3. Detyrimi për t’iu përgjigjur kërkesave - Nëpunësit civilë duhet t’u 
përgjigjen dhe të reagojnë shpejt ndaj kërkesave, iniciativave ose ankesave 
të dorëzuara nga individët, organizatat private ose organe të tjera të 
administratës publike;  

1.4. Efektshmëria dhe efikasiteti - Nëpunësit civilë duhet të sigurojnë zbatimin 
e thjeshtë dhe ekonomik të rregullave dhe procedurave administrative për 
përmbushjen e objektivave të administratës dhe në interesin publik dhe në të 
mirë të administratës publike dhe të qytetarëve;  

1.5. Përgjegjësia - Nëpunësit civilë janë të detyruar që të raportojnë, shpjegojnë 
dhe të përgjigjen për pasojat e vendimeve, veprimeve dhe mosveprimeve të 
tyre administrative.  

1.6. Paanësia dhe pavarësia profesionale - Nëpunësve civilë nuk u lejohet 
njëanshmëria, që do të thotë të ketë një predispozitë në favor të një rezultati 
të caktuar gjatë vlerësimit të një situate, duke shkaktuar si rrjedhojë një dëm 

 68 



 
Ligji Nr. 04/L-149 për shërbimin civil të Republikës së Kosovës 

të pajustifikueshëm për interesin e përgjithshëm ose për të drejtën e palëve 
të tjera të interesuara;  

1.7. Transparenca - Nëpunësit civilë ruajnë konfidencialitetin e informacionit, 
që kanë në zotërim, por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që dalin nga 
legjislacioni që ka të bëjë me qasjen në dokumente publike. Proceset në 
shërbimin civil janë të hapura për publikun.  

1.8. Shmangia e konfliktit të interesit - Nëpunësit civilë duhet të mos lejojnë 
që interesat e tyre private të bien ndesh me pozitën e tyre publike, të 
shmangin kryerjen e detyrave private ose publike, që bien ndesh me pozitën 
e tyre dhe që mund të krijojnë konflikt interesi. Nëpunësit civilë veprojnë në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe ligjit në fuqi për shmangien e konfliktit 
të interesit.  

1.9. Parimi i mundësive të barabarta për komunitete dhe gjini – Komunitetet 
dhe pjesëtarët e tyre kanë mundësi të barabarta për pjesëmarrje në shërbimin 
civil në institucionet e administratës qendrore dhe komunale. Mundësi të 
barabarta për pjesëmarrje në shërbimin civil në organet e administratës 
publike kanë pjesëtarët e dy gjinive. 

 
KREU II 

KORNIZA INSTITUCIONALE E ADMINISTRIMIT TË SHËRBIMIT CIVIL 
 

Neni 6 
Administrimi i Shërbimit Civil 

 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës përcakton drejtimet kryesore të politikave 

shtetërore ne shërbimin civil, mbikëqyrë zbatimin e këtyre politikave dhe i 
raporton Kuvendit të paktën një herë në vit për gjendjen në shërbimin civil.  

2. Ministria përgjegjëse për administratën publike është kompetente për:  
2.1. hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave të shërbimit civil;  
2.2. propozimin e akteve ligjore dhe nxjerrjen e akteve nënligjore në fushën e 

shërbimit civil;  
2.3. përcaktimin e normave dhe standardeve për organizimin funksional të 

institucioneve që janë pjesë e shërbimit civil;  
2.4. i propozon qeverisë politikat në fushën e pagave dhe shpërblimeve në 

institucionet e administratës publike;  
2.5. zhvillimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe zbatimin e politikave të trajnimit, 

arsimimit dhe zhvillimit të kapaciteteve në Shërbimin Civil të Kosovës.  
 

Neni 7 
Strukturat menaxhuese të shërbimit civil në kuadër të administratës publike 

 
Çdo institucion që punëson nëpunës civil ka njësi për menaxhimin dhe zhvillimin e 
personelit dhe të burimeve njerëzore (në tekstin e mëtejmë “njësia e personelit”). 
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Neni 8 
Regjistri Qendror i Nëpunësve Civilë 

 
1. Ministria përgjegjëse krijon, mirëmban dhe administron regjistrin qendror të 

nëpunësve civil  
2. Regjistri Qendror i Nëpunësve Civilë është sistem unik, që ndërvepron me bazën e 

të dhënave të sistemit të pagave, si dhe me bazën e të dhënave të sigurimit 
pensional të detyrueshëm.  

3. Nëpunësit civilë kanë të drejtë të kenë qasje në dosjet e tyre të informohen me 
përmbajtjen e tyre si dhe marrin shërbime dhe të kopjojnë të dhënat nga dosja e 
tyre.  

4. Çdo institucion publik, i cili ka në marrëdhënie pune nëpunës civilë, lidhet në 
mënyrë elektronike me Regjistrin Qendror të Nëpunësve Civilë dhe është i 
detyruar t’i veçojë të dhënat elektronike të personelit nga Regjistri Qendror i 
Nëpunësve Civilë si dhe të sigurojë përditësimin e rregullt të të dhënave të 
nëpunëse civilë, të dhëna këto që mbahen në mënyrë fizike dhe elektronike.  

5. Të dhënat nga regjistri qendror i nëpunësve civil mbrohen me legjislacionin në fuqi  
6. Ministria përgjegjëse për administratë publike nxjerrë akte nënligjore për 

rregullimin e përmbajtjes së dosjeve të personelit si dhe procedurat për 
menaxhimin dhe qasjen në të dhënat e Regjistrit Qendror të Nëpunësve Civilë.  

 
Neni 9 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil 
 
Këshilli është një institucion i pavarur për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së menaxhimit 
në shërbimin civil dhe rregullohet me ligj të veçantë 
 

Neni 10 
Instituti i Kosovës për Administratë Publike 

 
Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) është përgjegjës për zbatimin e 
politikave dhe strategjive të trajnimit, arsimimit dhe zhvillimit të kapaciteteve në 
Shërbimin Civil. 

 
KREU III 

PRANIMI, EMËRIMI DHE KUSHTET E PUNËSIMIT 
 

Neni 11 
Pranimi në Shërbimin Civil 

 
1. Pranimi në Shërbimin Civil të Kosovës bëhet në pajtim me parimet e meritës, 

aftësisë profesionale, paanshmërisë, mundësive të barabarta, mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit të barabartë, në bazë të konkursit publik dhe pas verifikimit të 
zotësisë së veprimit të kandidatëve.  

2. Komunitet dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë në përfaqësim të drejtë dhe 
proporcional në shërbimin civil në organet e administratës publike qendrore dhe 
lokale.  
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3. Në kuadër të shërbimit civil në institucionet e nivelit qendror minimum 10% e 
posteve duhet të rezervohen për personat të cilët u përkasin komuniteteve të cilët 
nuk janë shumicë në Kosovë dhe që përmbushin kriteret specifike të punësimit. Në 
nivelin komunal për anëtarët e kualifikuar të komuniteteve që nuk janë shumicë në 
komunë, do të jetë i rezervuar numri i vendeve të punës në pajtim me përfaqësimin 
procentual të komuniteteve të komunës së dhënë.  

4. Brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, ministria përgjegjëse për 
administratën publike nxjerr legjislacionin dytësor që rregullon procedurat për të 
siguruar përfaqësim të drejtë proporcional të komuniteteve në shërbimin civil të 
Kosovës në nivel qendror dhe lokal, siç parashihet paragrafin 3 të këtij neni.  

5. Brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, ministria përgjegjëse për 
administratën publike nxjerr legjislacionin dytësor mbi procedurat e shërbimit 
civil: rekrutimi, puna provuese, përshkrimi i punës, vlerësimi i punës, procedurat 
disiplinore, procedurat e ankimit, orari i punës dhe vijueshmëria në punë, 
procedurat e pushimit, shënimet e personelit, procedurat për mundësitë e barabarta, 
si dhe ndërprerja e punësimit.  

 
Neni 12 

Kategoritë e të punësuarve në shërbimin civil 
 
1. Në Shërbimin Civil të Kosovës ekzistojnë dy kategori të punësuarve:  

1.1. pozitat e nëpunësve civilë të karrierës - të cilët ushtrojnë funksionet në baza 
të përhershme për arritjen e objektivave të përgjithshme institucionale; dhe  

1.2. pozitat e nëpunësve civilë të jo karrierës - të cilët ushtrojnë funksionet me 
kohëzgjatje të kufizuar deri në dy (2) vjet, për zbatimin e projekteve të 
caktuara, zëvendësimi i përkohshëm i nëpunësve të përhershëm civilë dhe 
në raste të mbingarkesave në punë.  

2. Procedurat e pranimit për pozitat e nëpunësve civilë të karrierës dhe të jo karrierës 
zbatohen në bazë të parimeve të njëjta.  

3. Pozitat e karrierës dhe të jo karrierës miratohen nga qeveria, për institucionet e 
ekzekutivit, pas propozimit të institucionit përkatës dhe aprovimit të ministrisë 
përgjegjëse për administratë publike dhe ministrisë përgjegjëse për financat.  

4. Emërimet me afat të caktuar për një periudhë më të shkurtër se gjashtë (6) muaj do 
të bëhen në bazë të kontratave të quajtura “Marrëveshje për shërbime të veçanta” të 
cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrimet dhe për të cilat zbatohet një procedurë e 
thjeshtësuar e rekrutimit.  

 
Neni 13 

Kërkesat e përgjithshme për pranim në shërbimin civil 
 
1. Në shërbimin civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të 

moshës madhore, të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të 
drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë 
profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e 
funksioneve administrative dhe të cilët kanë aftësitë fizike, që kërkohen për 
pozitën përkatëse.  
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2. Pranimi në Shërbimin Civil të Kosovës mund të kryhet deri në një (1) vit para 
moshës së pensionimit.  

3. Në përputhje me parimet evropiane të lëvizjes së lirë të punëtorëve dhe mos-
diskriminimit, të huajt të cilët posedojnë kualifikimet e nevojshme për vendin e 
punës mund të pranohen në Shërbimin Civil të Kosovës. Qeveria përcakton disa 
funksione themelore shtetërore (që kanë të bëjnë me sovranitetin e shtetit), të cilat 
mund të kufizohen vetëm për shtetasit e Kosovës.  

4. Në Shërbimin Civil të Kosovës mund të lejohet puna vullnetare-pa pagesë e 
nëpunësve civilë pas pensionimit, deri në moshën shtatëdhjetë (70) vjeçare. 
Mënyra e punës vullnetare rregullohet me Rregullore të nxjerrë nga Qeveria.  

 
Neni 14 

Kufizimet në emërimin e funksionarëve publikë në pozita të nëpunësve civilë 
 
1. Funksionaret publikë nuk mund të emërohen me vendim ekzekutiv të Qeverisë në 

pozita të cilat me ligj u janë rezervuar nëpunësve civilë dhe shërbimi civil nuk do 
të rezervojë asnjë pozitë për zyrtarët publikë.  

2. Funksionaret publikë mund të konkurrojnë si kandidatë të jashtëm për vende të lira 
pune në shërbimin civil dhe nuk do të kenë trajtim të privilegjuar gjatë procesit të 
zgjedhjes. Funksionaret publikë të cilët e kalojnë me sukses ekzaminimin dhe 
testimin sipas këtij ligji do të marrin statusin e nëpunësit civilë me të gjitha të 
drejtat dhe detyrimet dhe do të heqin dorë nga statusi i tyre i funksionarit publikë, 
si dhe nga të gjitha të drejtat dhe detyrimet përkatëse.  

 
Neni 15 

Emërimi në pozita të larta drejtuese 
 
1. Sekretarët e përgjithshëm dhe pozicionet e barasvlershme me ta zgjidhen nga një 

listë e nëpunësve civilë te klasifikuar ne pozitat e larta drejtuese dhe pozitat drejtuese 
sipas rregullave për klasifikimin e pozitave të përcaktuara nga ky ligj, ose ne pozita 
te tjera te barasvlershme ne institucionet e administratës publike ose kompanitë 
publike dhe private, të cilët janë kandidatë për pozitën përkatëse, e cila përpilohet në 
bazë të aplikacioneve të pranuara pas shpalljes së një konkursi publik.  

2. Ministria përgjegjëse për administratë publike formon Komisionin për vlerësimin e 
kritereve (Komisioni) i cili përbëhet nga tre (3) sekretarë të përgjithshëm, një (1) 
profesor fakulteti nga lëmia përkatëse, dhe një (1) anëtar nga shoqëria civile. 
Titullari i institucionit ku është vendi i lirë, cakton dy (2) nga anëtaret e Komisionit  

3. Komisioni zhvillon procedurën e konkurrimit dhe në fund të saj i propozon 
ministrisë përgjegjëse për administratë publike tre (3) kandidaturat më të mira. 
Ministria përgjegjëse për administratë publike ia dërgon titullarit të institucionit 
për miratim (3) kandidaturat më të mira. Për institucionet e ekzekutivit, Ministria 
përgjegjëse për administratë publike i propozon Qeverisë për miratim kandidatin e 
preferuar nga titullari i institucionit, i cili miratohet nga Qeveria në pozicionin 
përkatës për një mandat tre (3) vjeçar. Për institucionet jashtë ekzekutivit, titullari i 
institucionit përzgjedh një (1) nga tre (3) kandidatët e propozuar nga Komisioni.  

4. Procedurat e hollësishme për emërimin në pozita të larta drejtuese përcaktohen me 
rregullore të veçantë të nxjerrë nga Qeveria.  
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Neni 16 
Lëvizja e zyrtarëve drejtues brenda shërbimit civil 

 
1. Zyrtarët e lartë drejtues dhe zyrtarët drejtues në shërbimin civil, mund të caktohen 

në pozita të ndryshme me gradë ekuivalente për një periudhë të caktuar kohore, por 
jo më shumë se gjashtë (6) muaj.  

2. Me miratimin e zyrtarit dhe propozimin e institucionit, ai mund të caktohet për një 
periudhë të pacaktuar kohore në një pozitë.  

3. Kushtet dhe procedurat lidhur me zbatimin e programeve të veçanta për ndërtimin 
e kapaciteteve dhe për lëvizjen e nëpunësve përcaktohen me rregullore nga 
Qeveria.  

 
Neni 17 

Nëpunësit civilë të zgjedhur ose të emëruar në detyrë publike 
jashtë Shërbimit Civil 

 
1. Nëpunësit civilë mund të mbajnë, përkohësisht, pozita politike. Gjatë mandatit të 

tyre në këto pozita, statusi i tyre i nëpunësit civil pezullohet për shkak të 
mospërputhshmërisë ndërmjet emërimit politik dhe statusit të nëpunësit civil. 

2. Nëpunësit civil, të cilët janë kandidatë për zgjedhjet komunale dhe qendrore, 
vendosen në pushim të veçantë pa pagesë një (1) muaj para zhvillimit të 
zgjedhjeve deri në certifikimin zyrtar të zgjedhjeve. Nëpunësi civil i cili nuk 
zgjidhet ka të drejtë të kthehet në vendin e tij/saj të punës në shërbimin civil një (1) 
jave nga data e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve.  

3. Nëpunësit civil nuk mund të mbajnë pozita drejtuese në parti politike dhe të jenë 
aktiv politikisht.  

4. Nëpunësit civil që janë të zgjedhur në zgjedhjet komunale dhe qendrore kanë të 
drejtë të aplikojnë dhe të konkurrojnë me kandidatë të tjerë për cilëndo pozitë të 
lire në shërbimin civil.  

 
Neni 18 

Kriteret bazë për pranim në shërbimin civil 
 
1. Pranimi në Shërbimin Civil mbështetet në parimet e meritës, me shpallje publike të 

pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe paanësinë e 
komisionit testues, mosdiskriminimin e kandidateve dhe të drejtën për t’u ankuar 
në fund të procedurës.  

2. Institucionet janë të detyruara të përgatisin planet e pranimit të burimeve njerëzore 
në institucion.  

3. Pranimi në shërbimin civil në pozicionet e karrierës është i hapur për të gjithë 
kandidatet për të gjitha pozicionet jo drejtuese në çdo institucion. Për pozicionet 
drejtuese dhe pozicionet e larta drejtuese, pranimi kryhet nëpërmjet procedurave të 
ngritjes në detyrë të nëpunësve civilë ekzistues. Në rast se nuk ka kandidatura nga 
nëpunësit civilë ekzistues, apo kandidatët kanë rezultuar të pa përshtatshëm në 
përfundim të procesit të konkurrimit, pranimi hapet për të gjithë të interesuarit.  

4. Pranimi në shërbimin civil në pozicione të jo karrierës është i hapur për të gjithë 
kandidatët pa përjashtim.  
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5. Për pozita menaxheriale, pranimi bëhet me anë të avancimit të nëpunësve ekzistues 
civil.  

6. Pranimi në shërbimin civil u mundësohet edhe kandidatëve të jashtëm:  
6.1. për pozita që kërkojnë shkathtësi dhe aftësi të specializuara, e që nuk janë 

brenda shërbimit civil;  
6.2. nëse nuk ka aplikacione të nëpunësve ekzistues civil;  
6.3. kur asnjë prej kandidatëve të brendshëm nuk i plotëson kriteret për pranim 

në fund të procesit të përzgjedhjes.  
7. Për procesin e pranimit për të dy llojet e pozicioneve, institucioni krijon një 

komision ad hoc për zhvillimin e konkursit.  
8. Procedurat e pranimit organizohen, menaxhohen dhe zbatohen nga institucioni, i 

cili ka për qëllim të plotësojë pozita të lira, në bashkëpunim dhe pajtueshmëri me 
departamentin e ministrisë përgjegjëse për administratë publike, i cili është 
përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave të planifikimit dhe menaxhimit të 
burimeve njerëzore në Shërbimin Civil të Kosovës.  

9. Pranimi në shërbimin civil për pozita me afat të pacaktuar në fillim bëhet në 
gradën më të ulët të kategorisë përkatëse funksionale. Pranimi i kandidatëve për 
pozita të lira të shpallura, të klasifikuara në nivele më të larta fillestare mund të 
bëhet vetëm në gradën në të cilën është klasifikuar pozita  

10. Procedurat e hollësishme për zhvillimin e pranimit miratohen nga Qeveria, me 
rregullore të veçantë.  

 
Neni 19 

Marrëdhënia e punës në shërbimin civil 
 
1. Nëpunësit civilë themelojnë marrëdhënien e punës pas përfundimit me sukses të 

procedurave të pranimit të përcaktuara me këtë ligj dhe me aktet përkatëse 
nënligjore dhe pas pranimit të një shkrese të emërimit brenda tridhjetë (30) ditëve 
pas përfundimit të procedurës nga institucioni kompetent i administratës publike, 
në të cilën do të gjejë punë nëpunësi i ri civil.  

2. Nëpunësit civilë në pozitat e karrierës pranohen në punë pa afat. Nëpunësit civilë 
në pozita të jo karrierës pranohen në punë me afat të caktuar.  

3. Nëse shkresa e punësimit nuk kthehet e nënshkruar nga kandidati i pranuar brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e njoftimit, atëherë punësimi i ofrohet 
kandidatit tjetër me radhë në listën e kandidatëve, në përputhje me rregullat dhe 
procedurat e parapara me akte nënligjore  

 
Neni 20 

Puna provuese 
 
1. Kandidatët të cilët i kanë kaluar me sukses procedurat e pranimit konsiderohen 

nëpunës civilë në punë provuese.  
2. Të gjithë kandidatët që pranohen në Shërbimin Civil në pozitat e karrierës 

emërohen në punë provuese me kohëzgjatje dymbëdhjetë (12) muaj. Në përfundim 
të periudhës së punës provuese, eprori i drejtpërdrejtë në bazë të vlerësimit pozitiv 
të përformancës, mbështetur në rezultatet në punë të nëpunësit civil, vendos 
konfirmimin ose jo të tij në atë pozitë pune.  
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3. Në rrethana të veçanta (pushimi i lehonisë, pushimi mjekësor, shërbimi ushtarak) 
dhe në rastet tjera të veçanta, puna provuese mund të zgjatet për kohën sa është 
bërë ndërprerja e punës provuese.  

4. Të gjithë kandidatët e punësuar në shërbimin civil në pozitat të jo karrierës, 
pranohen në punë provuese me kohëzgjatje prej tre (3) muajsh, në pritje të 
konfirmimit, pas një vlerësimi pozitiv të kryerjes së detyrës.  

5. Gjatë punës provuese nëpunësit civilë kryejnë trajnimin hyrës dhe trajnime të tjera 
të posaçme për pozitën e tyre.  

6. Puna provuese nuk aplikohet për nëpunësit të cilët janë punësuar në një pozitë 
nëpërmjet ngritjes në karrierë.  

7. Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore në institucion është përgjegjëse për 
përkrahjen e nëpunësve në periudhë prove, caktimin e trajnimeve, respektimin e 
procedurave dhe afateve të vlerësimit të rezultateve në punë dhe konfirmimit të 
nëpunësit nga eprori, si edhe këshillimin e eprorëve gjatë gjithë procedurës.  

 
Neni 21 

Ankesa kundër vendimit për moskonfirmim në fund të punës provuese 
 
Nëpunësit civilë në punë provuese, të cilët nuk janë konfirmuar në pozicionin e punës, 
mund të paraqesin ankesë kundër këtij vendimi në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, në 
afat prej tridhjetë (30) ditësh prej komunikimit të vendimit nga njësia e personelit. 
 

Neni 22 
Kriteret dhe kushtet e nëpunësve civilë të jo karrierës 

 
1. Nëpunësit civilë jo karrierës nuk do të trajtohen në mënyrë më të pafavorshme në 

kuptimin e pagës, trajnimeve, sigurimit social, kontributeve personale, përfitimeve 
të tjera, qasjes në pozitat e lira ose gradimit në kuadër të administratës publike ose 
institucionit të tyre punëdhënës, në krahasim me nëpunësit civilë të karrierës.  

2. Kalimi i nëpunësve civil nga pozita me afat të caktuar në nëpunës civil në pozitë 
me afat të pacaktuar bëhet vetëm nëse hapet një pozitë e lirë dhe pas përformancës 
së vlerësuar si të kënaqshme në dy (2) vitet e fundit.  

3. Përfundimi i punësimit të nëpunësve civil në pozitë me afat të caktuar bëhet me 
përfundimin e datës së caktuar të punësimit, kryerjes së detyrës së caktuar, e cila 
bënë të pamundshme aktivitetet në baza të përhershme. 

 
KREU IV 

KLASIFIKIMI I VENDEVE TË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL 
 

Neni 23 
Pozitat funksionale 

 
1. Personeli i punësuar në Shërbimin Civil ndahet në katër (4) kategori funksionale:  

1.1. nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues;  
1.2. nëpunës civilë të nivelit drejtues;  
1.3. nëpunës civilë të nivelit profesional;  
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1.4. nëpunës civilë të nivelit tekniko – administrativ.  
 

Neni 24 
Gradat e punës 

 
1. Çdo kategori funksionale e nëpunësve civilë përfshin gradat e punës, të cilat 

përcaktohen në bazë të përgjegjësisë, kompleksitetit, aftësive personale, 
kualifikimeve dhe përvojës.  

2. Me ligj të veçantë dhe me akte nënligjore përcaktohet numri i gradave të secilës 
kategori funksionale, standardet dhe procedurat për përcaktimin e gradës për 
secilin vend të punës në bazë të kushteve të përcaktuara në përshkrimin e detyrave 
të punës.  

 
Neni 25 
Hapat 

 
Për secilën gradë të punës do të përcaktohen hapat në mënyrë progresive. Avancimi i 
nëpunësit civil nga hapi aktual në një hap më të lartë do të bëhet në bazë të rezultateve 
në punë. 
 

Neni 26 
Gradimi 

 
1. Avancimi në karrierë në shërbimin civil zhvillohet përmes avancimit nga një 

kategori më e ulët funksionale në një kategori më të lartë, ose nga një gradë më e 
ulët në një gradë më të lartë brenda të njëjtës kategori funksionale.  

2. Qasja, përmes gradimit, në nivele më të larta të hierarkisë funksionale në 
Shërbimin Civil të Kosovës bazohet ekskluzivisht në meritë, aftësi dhe përvojë, 
dhe është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kualifikuar përmes konkurrencës, 
pa cenuar parimet e mosdiskriminimit të përcaktuara me këtë ligj dhe me Ligjin 
Kundër Diskriminimit.  

3. Çdo pranim, avancim, punësim i cili është në kundërshtim me dispozitat e këtij 
ligji nuk është i lejueshëm.  

4. Emërimi i drejtpërdrejtë në pozita të lira, në kundërshtim me parimin e meritës dhe 
procedurat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi, nuk është i lejueshëm.  

 
Neni 27 

Avancimi në një pozitë më të lartë funksionale ose grade 
 

1. Avancimi nga një pozitë më e ulët në pozitë më të lartë funksionale ose nga një 
gradë më e ulët në një gradë më të lartë brenda pozitës funksionale lejohet në bazë 
të:  
1.1. disponueshmërisë së pozitave të lira;  
1.2. plotësimit te të gjitha kushteve të caktuara për atë pozitë;  
1.3. kalimit të kohës së caktuar minimale; dhe  
1.4. kalimit me sukses të testimit, dëshmimit të meritës, aftësive dhe kompetencës 

profesionale.  
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2. Gradimi është i mundur vetëm për nëpunësit civilë të karrierës, të cilët janë të 
klasifikuar jo me poshtë se dy (2) gradë të punës nga pozita e shpallur e lirë, 
përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe me këtë ligj.  

3. Për kalimin në një (1) gradë më të lartë në kuadër të kategorisë së njëjtë 
funksionale nuk është i nevojshëm testimi me shkrim.  

4. Kushtet dhe procedurat për avancimin në karrierë të nëpunësve civilë rregullohen 
me akte të veçanta nënligjore nga Qeveria.  

 
Neni 28 

Transferimi i nëpunësve civil 
 
1. Transferimi i nëpunësve civil mund të bëhet në formë të ricaktimit në vend tjetër të 

punës dhe si transferim i përkohshëm në detyra tjera.  
2. Nëpunësit civilë mund të caktohen, si masë jodisiplinore, në mënyrë të 

përkohshme ose të përhershme në vende të tjera pune për ushtrimin e funksioneve 
të njëjta ose të ndryshme, në të njëjtën kategori funksionale dhe gradë.  

3. Ricaktimi mund të bëhet përmes:  
3.1. lëvizjes paralele në një zyrë tjetër në kuadër të organizatës së njëjtë ose në 

organizatë tjetër në të njëjtën kategori funksionale dhe gradë, brenda 
administratës qendrore ose komunale;  

3.2. rotacionit në një zyrë tjetër në të njëjtën kategori funksionale dhe gradë, por 
me detyra të tjera; dhe  

3.3. lëvizja e përkohshme në një organizatë tjetër jashtë shërbimit civil të 
Kosovës;  

3.4. nëpunësi civil, me pëlqimin e tij/saj dhe në marrëveshje me punëdhënësin, 
mund t’i nënshtrohen transferimit të përkohshëm në detyra të tjera me 
qëllim të dërgimit në detyrë të veçantë në një organizatë ndërkombëtare, 
ndërmarrje publike ose në cilëndo organizatë tjetër publike, për të cilën 
nevojiten aftësi dhe përvojë e caktuar profesionale.  

4. Gjatë periudhës së transferimit të përkohshëm nëpunësi civil gëzon statusin e 
pezullimit të dakorduar sipas nenit 89 të këtij ligji.  

5. Ricaktimi i nëpunësve civilë do të rregullohet në hollësi me akte nënligjore.  
6. Kushtet e punësimit të mos jenë më të disfavorshme se ato që i ka pasur në vendin 

e punës.  
 

Neni 29 
Kryerja e detyrave që janë jashtë funksioneve të caktuara për nëpunësin civil 

 
Nëpunësve civilë mund t’u kërkohet që përkohësisht të kryejnë detyra, që janë jashtë 
funksioneve të tyre normale, nëse kjo është e domosdoshme për shkak të interesit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 30 
Zëvendësimi i nëpunësit civil në rast të mungesës 

 
1. Nëpunësit civilë, me urdhër nga eprori, janë të detyruar që përkohësisht ta 

zëvendësojnë një koleg i cili mungon ose ta plotësojnë një vend të lirë të punës, 
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nëse veprimtaria e zakonshme e institucionit do të pengohej nga mungesa e 
nëpunësit civil.  

2. Në rast të mungesës së një sekretari të përgjithshëm apo pozicioni ekuivalent, 
ai/ajo do të zëvendësohet nga nëpunësi civil i rangut më të lartë në përputhje me 
rregullat e përcaktuara në ligjin për procedurën administrative.  

3. Refuzimi për zëvendësimin e një nëpunësi civil, që mungon në raste emergjente, 
konsiderohet pengim i veprimtarisë administrative dhe iu nënshtrohet masave 
disiplinore.  

4. Në rast të mbetjes së një pozite të lirë në shërbimin civil, ushtruesi i detyrës nuk 
mund të emërohet më gjatë se tre (3) muaj.  

 
Neni 31 

Refuzimi për kryerjen e funksioneve 
 
1. Nëpunësit civilë mund të refuzojnë kryerjen e funksioneve dhe detyrave, përveç 

atyre të përcaktuara në përshkrimin e detyrave të punës, nëse kryerja e këtyre 
funksioneve apo detyrave:  
1.1. do të ishte në dëm të interesave dhe të drejtave të tyre të ligjshme;  
1.2. do të rrezikonte shëndetin e tyre;  
1.3. do të kërkonte një kualifikim më të lartë ose trajtim të ndryshëm profesional 

nga ai i dhënë.  
2. Pas refuzimit për kryerjen e funksioneve apo detyrave, nëpunësi civil mund të 

njoftojë urdhëruesin për njërën nga rrethanat e parapara në paragrafin 1 të këtij 
neni, në mënyrë që urdhri ose vendimi të tërhiqet. Deri në konfirmimin ose 
tërheqjen e urdhrit, nëpunësi civil mund të përmbahet nga zbatimi i urdhrit ose 
vendimit.  

 
Neni 32 

Lëvizshmëria në rast të tepricës së personelit 
 
1. Nëpunësit civilë, të cilët janë tepricë pas riorganizimit, suprimimit ose bashkimit të 

organizatës së tyre me një organizatë tjetër në kuadër të institucionit të cilit i 
takojnë, do të ricaktohen në administratën qendrore ose komunale, po qe se 
ekzistojnë pozita ekuivalente.  

2. Në rast të mungesës së pozitave ekuivalente, nëpunësit civilë tepricë janë në 
përkujdesje të Qeverisë, gjegjësisht të ministrisë përgjegjëse për administratë 
publike, e cila përkujdeset për ricaktimin dhe trajnimin e këtyre nëpunësve civilë.  

3. Refuzimi për t’iu nënshtruar trajnimit rezulton me ndërprerje të periudhës së 
lëvizshmërisë dhe largim nga shërbimi civil.  

4. Të drejtat dhe detyrimet e nëpunësve civilë tepricë, duke përfshirë edhe pagat e 
tyre dhe trajnimin e tyre, përcaktohen nga Qeveria me akt nënligjor pas propozimit 
të ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për 
financa nëse nuk ka marrëdhënie tjetër pune.  

5. Nëse brenda afatit prej një (1) viti nuk përcillet me ri-caktim në ndonjë post të 
shërbimit civil, shpie në përfundimin e statusit të nëpunësit civilë.  
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Neni 33 
Vlerësimi i rezultateve në punë 

 
1. Në çdo institucion të administratës qendrore dhe komunale kryhet periodikisht, në 

fund të çdo viti, vlerësimi i rezultateve në punë të nëpunësve civilë. Vlerësimi i 
rezulateteve në punë kryhet me qëllim të rritjes së suksesit të punës dhe për të 
siguruar përmirësimin gradual të aftësisë profesionale dhe të cilësisë së shërbimeve 
administrative. 

2. Vlerësimi i rezultateve në punë mbështetet në verifikimin e realizimit të 
objektivave të caktuara në fillim të periudhës së vlerësimit nga nëpunësi. Vlerësimi 
i rezultateve në punë është i detyrueshëm për mbikëqyrësit. Moskryerja mund të 
përbëjë shkak për fillimin e procedurës për masë disiplinore.  

3. Mbikëqyrësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e rezultateve në punë. Mosrealizimi 
i vlerësimit nga ana e mbikëqyrësit përbënë shkak për fillimin e procedurës për 
masë disiplinore ndaj tij/saj.  

 
Neni 34 

Ndikimi dhe efektet e rezultateve të vlerësimit të punës 
 
1. Rezultatet e vlerësimit të punës kanë ndikim dhe efekte për përcaktimin e:  

1.1. nevojave për trajnim individual ose të grupeve të nëpunësve civilë;  
1.2. përshtatshmërisë së nëpunësit civil për avancim në karrierë;  
1.3. ekzistimin e kushteve për shndërrimin e punës provuese në emërim ose në 

shkarkim;  
1.4. ekzistimin e kushteve për transferim të përkohshëm në detyra ndërkombëtare;  
1.5. ekzistimin e kushteve për dhënien e pushimeve të veçanta;  
1.6. vazhdimin ose ndërprerjen e marrëdhënies së punës në shërbimin civil.  

2. Rezultatet e vlerësimit të punës përdoren për të siguruar të dhënat për nëpunësit 
civilë për të ju mundësuar atyre që të përmirësojnë punën e tyre.  

3. Rezultatet e vlerësimit të punës vendosen në regjistrin e menaxhimit të burimeve 
njerëzore dhe të personelit.  

4. Rezultatet e vlerësimit të punës, po ashtu merren parasysh gjatë procedurave 
disiplinore.  

5. Procedurat e hollësishme për zbatimin e procesit të vlerësimit përcaktohen me akte 
nënligjore nga Qeveria.  

 
Neni 35 

Ngritja profesionale e nëpunësve civilë 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë dhe janë të detyruar t’i rrisin aftësitë e tyre 

profesionale përmes trajnimit në shërbimin civil. Nëpunësit civilë mund të 
autorizohen që të marrin pjesë në programe speciale arsimore jashtë shërbimit civil, 
me kusht që këto programe të jenë të rëndësishme për Shërbimin Civil të Kosovës.  

2. Pjesëmarrja e nëpunësve civilë në programe të trajnimit, të planifikuara dhe të 
realizuara brenda shërbimit civil, konsiderohet njëlloj si vijimi i punës së rregullt 
dhe mbikëqyrësit janë përgjegjës për të lehtësuar dhe përkrahur pjesëmarrjen e 
punëtorëve të tyre në këto programe.  
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3. Pjesëmarrja në programet e trajnimit është e detyrueshme për të gjithë nëpunësit 
civilë.  

 
KREU V 

KUSHTET E PUNËS TË NËPUNËSVE CIVIL 
 

Neni 36 
Orari i punës 

 
1. Orari i punës së nëpunësve civilë nuk do të tejkalojë dyzet (40) orë në javë, përveç 

nëse është përcaktuar ndryshe me këtë ligj.  
2. Çdo nëpunës civil ka të drejtë një (1) orë pushim gjatë tetë (8) orëve të punës në 

ditë dhe, pos kësaj, një periudhë javore të pushimit së paku dyzetetetë (48) orë.  
3. Femrave shtatzëna, nënave me fëmijë deri në moshën tre (3) vjeçare dhe 

nëpunësve civilë me aftësi të kufizuara, nuk u kërkohet të punojnë natën dhe më 
shumë se dyzet (40) orë në javë.  

4. Kur kërkohet puna me ndërrime, modelet e ndërrimeve i përcakton institucioni 
punëdhënës në pajtim me udhëzimet administrative që nxjerr ministria përgjegjëse 
për administratë publike.  

 
Neni 37 

Puna me orar të shkurtuar 
 
1. Nëpunësit civilë konsiderohen se janë në marrëdhënie pune me orar të shkurtuar 

kur orari i tyre i punës, i llogaritur në bazë javore ose në mesatare gjatë një 
periudhe pune deri në një (1) vit, është më i shkurtër se orari i punës së një 
nëpunësi të ngjashëm civil me orar të plotë.  

2. Nëpunësit civilë me orar të shkurtuar kanë të drejtë të marrin pagesë shtesë ose 
çfarëdo kompensimi tjetër, për punë jashtë orarit.  

3. Institucioni punëdhënës mund të kërkojë nga nëpunësi civil që të punojë me orar të 
shkurtuar. Refuzimi i nëpunësit civil për kalim nga orari i plotë në orar të shkurtuar 
ose anasjelltas nuk përbën arsye të vlefshme për largim.  

4. Institucioni punëdhënës duhet të marrë parasysh:  
4.1. kërkesat nga nëpunësit civilë për kalim nga puna me orar të plotë në punë 

me orar të shkurtuar dhe anasjelltas;  
4.2. masat për lehtësimin e qasjes në punën me orar të shkurtuar në të gjitha 

nivelet e institucionit punëdhënës.  
5. Nëpunësit civilë me orar të shkurtuar do të trajtohen në mënyrë të njëjtë me 

nëpunësit civilë me orar të plotë.  
 

Neni 38 
Puna jashtë orarit 

 
1. Në raste të veçanta dhe për shkak të rritjes së nivelit të punës, të cilat kërkojnë 

punë shtesë, institucioni punëdhënës kërkon nga punonjësit që të punojnë jashtë 
orarit. Shuma totale e orëve jashtë orarit të punës nuk mund të tejkalojë katër (4) 
orë në ditë dhe në asnjë rast më shumë se njëzet (20) orë në javë dhe dyzet (40) orë 
në muaj.  

 80 



 
Ligji Nr. 04/L-149 për shërbimin civil të Republikës së Kosovës 

2. Puna jashtë orarit nuk do të lejohet nëse përbën rrezik për sigurinë dhe shëndetin e 
punonjësve.  

3. Ministria përgjegjëse për administratë publike duhet të sigurojë që puna jashtë 
orarit të mos përdoret si mjet për pengimin e punësimit në bazë të rregullave dhe 
procedurave të përcaktuara me këtë ligj dhe me aktet përkatëse nënligjore.  

4. Kompensimi për punën jashtë orarit, me pagesë ose kohë të lirë, do të rregullohet 
në pajtim me ligjin për pagat e nëpunësve civile.  

 
Neni 39 

Pushimi vjetor 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë në pushim vjetor dhe në pushim për festa zyrtare në 

përputhje me kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe me legjislacionin tjetër në fuqi.  
2. Gjatë çdo viti kalendarik, nëpunësi civil ka të drejtë në pushim vjetor me pagesë 

me kohëzgjatje minimale prej tetëmbëdhjetë (18) ditë pune, në shkallën prej një 
ditë e gjysmë (1.5) për çdo muaj kalendarik të punësimit.  

3. Kohëzgjatja e pushimit vjetor do të përcaktohet në bazë të përvojës së punës dhe 
me këtë rast çdo dy (2) vjet përvojë pune e rrisin pushimin vjetor për një (1) ditë 
pune.  

4. Nëpunësit civilë nuk mund të heqin dorë nga e drejta e tyre për pushim vjetor. 
Pushimi vjetor merret brenda vitit kalendarik që fitohet.  

5. Nëpunësi civil mund t’i bartë në vitin tjetër maksimalisht dymbëdhjetë (12) ditë 
pune të pushimit vjetor të pashfrytëzuar. Ditët e pashfrytëzuara të pushimit vjetor 
duhet të shfrytëzohen brenda gjysmës së parë të vitit të ardhshëm kalendarik.  

6. Anulimi ose shkurtimi i pushimit vjetor nuk mund të përdoret si masë disiplinore.  
7. Pushimi vjetor nuk mund të shndërrohet në formë tjetër kompensimi monetar ose 

jo monetar.  
 

Neni 40 
Pushimet e veçanta 

 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë në:  

1.1. pushim mjekësor;  
1.2. pushim përdëllimi;  
1.3. pushim prindëror, dhe  
1.4. pushim pa pagesë.  

2. Kriteret dhe kushtet e pushimit për nëpunësit civilë përcaktohen nga Qeveria me 
akt nënligjor pas propozimit të ministrisë përgjegjëse për administratën publike 
dhe ministrisë përgjegjëse për financa.  

 
Neni 41 

Kushtet shëndetësore 
 
1. Organi i punësimit mund të saktësojë kushtet shëndetësore të nëpunësve civilë, 

duke përfshirë edhe kërkesën për vlerësim mjekësor, ku një kusht i caktuar 
shëndetësor ose i përshtatshmërisë shëndetësore kërkohet për kryerjen efikase të 
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punës në fjalë dhe nuk ka mundësi të përshtatjes së punës së kërkuar apo të 
kushteve të punës. Kjo dispozitë nuk duhet të zbatohet në mënyrën e cila do të 
cenonte parimet e mosdiskriminimit të përcaktuara me Ligjin Kundër 
Diskriminimit.  

2. Nëse pas një sëmundje të gjatë ose paaftësisë fizike gjendja shëndetësore e 
nëpunësit civil e lejon atë të rifillojë kryerjen e detyrave të tij apo të saj, siç 
dëshmohet nga komisioni mjekësor, organi i punësimit duhet të përpiqet të sigurojë 
një ambient pune apo një vend tjetër pune për t’i mundësuar nëpunësit civil që të 
veprojë në atë mënyrë.  

 
KREU VI 

TË DREJTAT E NËPUNËSVE CIVILË 
 

Neni 42 
E drejta për kushte të përshtatshme pune 

 
1. Çdo organ i punësimit duhet të garantojë që nëpunësit civilë të kenë një ambient të 

sigurt e të përshtatshëm pune. Ankesat dhe pakënaqësitë lidhur me ambientin e 
punës duhet t’i drejtohen menaxherit të burimeve njerëzore të organit të punësimit.  

2. Organi i punësimit siguron kushte me të cilat mbrohet integriteti fizik dhe moral i 
nëpunësit civil.  

 
Neni 43 

E drejta për trajtim të barabartë dhe mundësi të barabarta 
për zhvillim të karrierës 

 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë në trajtim të barabartë në të gjitha aspektet e 

menaxhimit të personelit, duke përfshirë karrierën, shpërblimet, kompensimin dhe 
mbrojtjen ligjore, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi fetar, politik, aftësitë e 
kufizuara, kushtet, statusi martesor, mosha ose prejardhja etnike.  

2. Është detyrë e administratës publike që t’i heqë të gjitha pengesat administrative, 
të cilat i kufizojnë liritë dhe barazinë e nëpunësve civilë, të cilat e pengojnë 
zhvillimin e tyre profesional dhe i kufizojnë mundësitë për pjesëmarrje efektive në 
realizimin e qëllimeve të vendosura për shërbimin civil.  

3. Nëpunësit civilë do të trajtohen nga eprorët e tyre me respekt ndaj dinjitetit të tyre 
njerëzor dhe nuk do t’u kërkohet që të kryejnë detyra të cilat mund ta dëmtojë atë.  

4. Nëpunësit civilë kanë të drejtë që të inkurajohen dhe të përkrahen në avancimin e 
karrierës dhe zhvillimit të tyre profesional përmes trajnimit dhe mënyrave të tjera.  

 
Neni 44 

E drejta për pagë 
 
Puna e nëpunësit civil kompensohet përmes sistemit të pagave, i cili rregullohet me ligj 
të veçantë. 
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Neni 45 
E drejta për mbajtjen e vendit të punës dhe ruajtjen e pozitës ekuivalente 

 
1. Nëpunësve civilë u garantohet mbrojtja kundër çfarëdo largimi të paarsyeshëm ose 

të panevojshëm nga vendi i tyre i punës ose ndryshimi i qëndrimit në detyrë.  
2. Nëpunësi civil ka të drejtë të ruajë vendin e punës apo pozitën ekuivalente, duke 

përfshirë edhe rastet e marrjes së pushimit të veçantë, në përputhje me kushtet 
shprehimisht të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 46 

E drejta e asociimit 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtën, por nuk janë të detyruar, të krijojnë dhe t’i 

bashkohen një partie politike, shoqate, organizate private joqeveritare, sindikate 
ose një shoqate profesionale, që punon në arritjen e objektivave e që janë në 
harmoni me legjislacionin ekzistues mbi rendin publik.  

2. Nëpunësit civilë mund të jenë anëtarë të trupave të përmendur në paragrafin 1 të 
këtij neni, me kusht që kjo pozitë të mos jetë në konflikt interesi me detyrat që i 
janë përcaktuar nëpunësit civil dhe me statusin e tij/saj.  

 
Neni 47 

Ushtrimi i të drejtave politike 
 
1. Nëpunësi civil, pas marrjes së detyrës dhe në të gjitha nivelet e hierarkisë 

funksionale, ka të drejtë të mbajë të drejtat e tij/saj politike për të votuar dhe për 
t’u votuar si kandidat në zgjedhjet komunale ose qendrore. 

2. Karriera e nëpunësit civil nuk do të ndikohet nga qëndrimet e shprehura gjatë 
fushatës zgjedhore ose rezultatit të zgjedhjeve. 

3. Nëpunësit civilë të cilët janë kandidatë në zgjedhje lokale ose qendrore kanë të 
drejtë që të lirohen nga detyra, pa pagesë, gjatë kohëzgjatjes së fushatës zgjedhore. 

 
Neni 48 

E drejta për grevë 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë greve në përputhje me ligjin.  
2. Kushtet për kufizimin e grevës në shërbime të veçanta në shërbimin civil do të 

përcaktohen në bazë të rregullores së nxjerrë nga Qeveria e Kosovës.  
 

Neni 49 
E drejta për pjesëmarrje dhe përfaqësim në organet menaxhuese 

të shërbimit civil 
 
Nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin pjesë drejtpërdrejt ose tërthorazi përmes 
përfaqësuesve të zgjedhur në ato organe konsultative, komisione ose panele 
konsultative ose vendimmarrëse, të themeluara për të siguruar menaxhimin dhe 
funksionimin e administratës në përgjithësi dhe funksionimin e brendshëm të 
institucionit të cilit i takojnë. 
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Neni 50 
E drejta për ankesë 

 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë për ankesë kundër vendimit administrativ apo çdo 

shkelje ose lëshim të rregullave ose procedurave të përgjithshme administrative, që 
ndikojnë dhe që kanë të bëjnë me marrëdhënien e tyre të punës.  

2. Nëpunësit civilë kanë të drejtë mbrojtjeje përmes procedurave të brendshme 
administrative ose gjyqësore në rast të një shkeljes së të drejtave të tyre, që 
rezulton nga një veprim i administratës publike.  

 
KREU VII 

PARIMET DHE KUSHTET E SJELLJES PROFESIONALE 
TË NËPUNËSVE CIVILË 

 
Neni 51 

Ushtrimi i detyrës dhe detyrimi për zbatimin e ligjit 
 
1. Nëpunësit civilë i ushtrojnë detyrat e tyre në bazë të kushteve të përcaktuara me 

ligj dhe në përshkrimin e detyrave të punës në mënyrë të saktë, të ndërgjegjshme, 
të rregullt, në kohë dhe pa interes vetjak, në përputhje me interesin publik dhe në 
përputhje me sistemin juridik të Republikës së Kosovës.  

2. Nëpunësitë civilë janë të obliguar që të mbështesin dhe të lehtësojnë zbatimin e 
politikave të miratuara nga administrata publike.  

3. Nëpunësit civilë duhet të veprojnë në përputhje me parimet e përcaktuara me këtë 
ligj dhe veprimet e tyre duhet të jenë në funksion të themelimit dhe përforcimit të 
besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve dhe administratës 
publike.  

4. Nëpunësit civilë, të cilët tregojnë pakujdesi në respektimin dhe zbatimin e ligjit 
dhe të akteve nënligjore të shërbimit civil, do t’u nënshtrohen masave disiplinore.  

 
Neni 52 

Detyrimi për mos shpërdorimin e autoritetit 
 
1. Në ushtrimin e funksioneve të tyre, nëpunësit civilë duhet të përkushtohen në 

zbatimin e ligjshmërisë dhe mbrojtjen e interesit publik dhe jo në realizimin e 
fitimeve personale apo për individë apo organizata të tjera.  

2. Nëpunësit civilë nuk do të bëjnë veprime apo të marrin vendime, të cilat i 
tejkalojnë kufijtë e rangut dhe funksioneve të tyre, përveç atyre të përcaktuara me 
këtë ligj.  

3. Nëpunësit civilë mund të ushtrojnë kompetenca diskrecionale në zbatimin dhe 
interpretimin e ligjeve dhe rregulloreve, në kuadër të kufijve të përcaktuar 
shprehimisht në ato ligje dhe rregullore.  

4. Nëpunësit civilë nuk do të shfrytëzojnë, për çfarëdo qëllimi, pozitën e tyre si 
përfaqësues të autoritetit publik për të detyruar apo për të kërkuar nga palët e treta 
ose kolegët dhe personeli të cilin e mbikëqyrin që të kryejnë punë, të bëjnë lëshime 
ose të marrin masa të jashtëligjshme ose që përbëjnë vepër penale.  

5. Nëpunësit civilë, të cilët bëjnë shkeljen e këtij rregulli, do t’u nënshtrohen masave 
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disiplinore administrative dhe ndjekjes penale nëse veprimet e tyre përbëjnë vepër 
penale ose nëse kanë nxitur palë të treta të kryejnë vepër penale. 

 
Neni 53 

Detyrimi për refuzimin e shpërblimeve të paligjshme 
 
1. Nëpunësve civilë iu ndalohet që të kërkojnë ose të pranojnë nga palë të treta, për 

veten e tyre, bashkëshortin, familjen ose organizatat e tyre, çfarëdo favorizimi, 
trajtimi të veçantë, dhuratë ose shpërblim tjetër monetar ose jo monetar.  

2. Nëpunësit civilë mund të pranojnë vetëm dhurata simbolike, pa vlerë komerciale, 
në pajtim me ligjin në fuqi kundër korrupsionit.  

3. Nëpunësit civilë mund të pranojnë dekorata ose tituj nderi nga institucione të huaja 
vetëm pas autorizimit formal nga Qeveria: me kusht që këto dekorata ose tituj të 
mos e kushtëzojnë pavarësinë dhe besnikërinë e nëpunësit civil ndaj administratës 
publike të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 54 

Detyrimi për mosdhënien e shpërblimeve të paligjshme për nëpunës të tjerë civilë 
 
Nëpunësit civilë nuk do t’u ofrojnë dhurata ose përfitime të tjera nëpunësve civilë të 
rangut të njëjtë, rangut më të lartë ose më të ulët apo të afërmve, bashkëshortëve të 
tyre, me qëllim të përfitimit personal. 
 

Neni 55 
Detyrimi për informim dhe arsyetim të veprimeve administrative 

 
1. Nëpunësit civilë duhet t’i sigurojnë publikut, palëve të interesuara dhe institucioneve 

publike, të gjitha informatat dhe udhëzimet e nevojshme për përmbushjen me kohë, 
të rregullt, efikase dhe efektive, të procedurave administrative.  

2. Nëpunësit civilë duhet të ofrojnë arsyetime adekuate për të gjitha veprimet dhe 
vendimet e marra gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.  

 
Neni 56 

Detyrimi për fshehtësi dhe respektim të jetës private 
 
1. Nëpunësit civilë janë të detyruar që t’i mbajnë sekret fshehtësitë e shërbimit dhe të 

mos i zbulojnë para publikut informatat sekrete ose informatat e dedikuara për 
përdorim të brendshëm, të cilat u janë bërë të ditura gjatë ushtrimit të detyrës.  

2. Nëpunësit civilë janë të detyruar që të mos ndërhyjnë në jetën private të individëve 
ose organizatave dhe të zbulojnë para palëve të treta, përveç nëse është shfrytëzim 
i brendshëm i administratës publike, informatat mbi statusin personal, faktet dhe 
situatat që i takojnë jetës apo interesave private.  

3. Nëpunësve civilë nuk u lejohet të përfitojnë nga njohuria e tyre të sekreteve të 
shërbimit, informatave të fshehta dhe informatave të dedikuara vetëm për 
shfrytëzim të brendshëm administrativ.  

4. Nëpunësit civilë janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e informacionit, që 
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kanë në zotërim, por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që dalin nga Ligji për Qasje 
në Dokumente Publike.  

 
Neni 57 

Detyrimi për lehtësimin dhe përshpejtimin e procedurave administrative 
 
1. Nëpunësit civilë janë të detyruar të sigurojnë përfundimin e shpejtë, në mënyrë 

efektive, efikase dhe ekonomike të procedurave të administratës publike për qytetarët.  
2. Nëpunësit civilë janë të detyruar t’i ndihmojnë qytetarët në plotësimin e 

formaliteteve dhe, brenda kufijve të lejuar me ligje dhe rregullore, t’iu shmangen 
procedurave të pavolitshme dhe të vështira për t’u menaxhuar.  

3. Nëpunësit civilë janë të detyruar të parandalojnë situatat, të cilat mund të 
rezultojnë në veprime e që mund të dëmtojnë interesat legjitime të administratës 
publike, të individëve ose të grupeve të qytetarëve.  

4. Nëpunësit civilë, të cilët i anashkalojnë detyrimet nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij 
neni me qëllim të përfitimit të paligjshëm ose përfitimit financiar, do t’u 
nënshtrohen masave disiplinore në përputhje me kushtet e përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 58 

Detyrimi për mbajtjen e standardit të lartë të punës profesionale 
 
Nëpunësit civilë janë të detyruar të mbajnë standarde të larta të punës profesionale 
përmes përmirësimit të aftësive të tyre profesionale dhe pjesëmarrjes në aktivitetet e 
trajnimit, në funksion të zhvillimit të karrierës dhe rritjes së efikasitetit të administratës 
shtetërore. 
 

Neni 59 
Vijimi në punë 

 
1. Nëpunësit civilë janë të detyruar të jenë të pranishëm në vendin e punës në bazë të 

kushteve të emërimit të tyre dhe gjatë orarit të përcaktuar për funksionimin e 
institucionit punëdhënës. Nëpunësit civilë janë të detyruar të respektojnë orarin e 
punës dhe ta shfrytëzojnë atë për kryerjen e detyrave të caktuara.  

2. Nëpunësit civilë janë të detyruar t’i informojnë eprorët e tyre për çdo mungesë nga 
vendi i punës dhe të marrin autorizim për çdo largim nga vendi i punës. Mos 
informimi ose mungesa e pa lajmëruar nga vendi i punës konsiderohet braktisje e 
vendit të punës dhe dënohet në përputhje me ligjin.  

 
Neni 60 

Shfrytëzimi i pronës publike 
 
1. Nëpunësit civilë duhet ta menaxhojnë me kujdes pronën publike, e cila u është 

caktuar për ushtrimin e funksioneve të tyre, dhe nuk bën ta shfrytëzojnë atë për 
arsye ose përfitime personale.  

2. Nëpunësit civilë nuk lejohet të shfrytëzojnë pronën publike si mjet ose pasuri për 
zhvillimin e veprimtarisë personale ekonomike ose të aktiviteteve të paligjshme.  
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Neni 61 
Zbatimi i urdhrave dhe masave të detyrueshme administrative 

 
1. Nëpunësit civilë zbatojnë legjislacionin dhe urdhrat e shërbimit dhe, pa pritur një 

urdhër të veçantë, i ushtrojnë funksionet e vendit të tyre përkatës të punës.  
2. Nëse një masë e detyrueshme administrative kërkohet me ligj ose me rregullore, 

nëpunësit civilë nuk mund të ushtrojnë kompetenca diskrecionale (liri të gjykimit) 
për zbatimin apo jo të asaj mase dhe duhet të veprojnë në mënyrën e përcaktuar me 
ligj ose me rregullore. Moszbatimi i masave të detyrueshme administrative iu 
nënshtrohet masave disiplinore.  

3. Moszbatimi i masave të detyrueshme administrative me qëllim të përfitimit 
personal ose për përfitim të palëve të treta konsiderohet shkelje e rëndë.  

 
Neni 62 

Refuzimi i kryerjes së veprave të jashtëligjshme ose të veprave penale 
 
1. Nëpunësit civilë nuk do t’i zbatojnë urdhrat që:  

1.1. kërkojnë kryerjen ose moskryerjen e një vepre në kundërshtim me ligjin;  
1.2. janë jashtë kompetencave të urdhëruesit;  
1.3. kërkojnë kryerjen e veprave, të cilat pranuesi i urdhrit nuk është i autorizuar 

t’i kryejë.  
2. Nëpunësit civilë janë të detyruar të refuzojnë zbatimin e urdhrave për kryerjen e 

veprave të jashtëligjshme dhe të veprave penale dhe janë të detyruar t’i denoncojnë 
këto vepra para udhëheqësit të organit përgjegjës për menaxhimin e personelit në 
institucionin punëdhënës dhe në rast të rrezikut të kryerjes së veprave të 
jashtëligjshme, para autoritetit kompetent gjyqësor.  

3. Nëpunësit civilë, të cilët dyshojnë në ligjshmërinë e urdhrave të marra nga eprorët 
e tyre, mund të kërkojnë urdhër me shkrim nga eprori i tyre i drejtpërdrejtë.  

 
KREU VIII 

MASAT DISIPLINORE DHE MENAXHIMI I KONTESTEVE 
 

Neni 63 
Përgjegjësitë 

 
1. Nëpunësit civilë do t’u nënshtrohen masave disiplinore për shkelje të detyrës, që 

ka ndodhur si rezultat i fajit të tyre, sikur që është përcaktuar me këtë ligj.  
2. Përgjegjësia personale për kryerjen e një vepre penale ose kundërvajtje gjatë 

ushtrimit të detyrave administrative nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore të 
nëpunësit civil, me kusht që vepra gjithashtu të përbëjë shkelje të detyrës, siç është 
përcaktuar me këtë ligj.  

3. Në rast të inicimit të procedurës penale kundër nëpunësit civil për kryerjen e 
veprës penale gjatë ushtrimit të mandatit të tij/saj administrativ, që mund të 
rezultojë në krijimin e kushteve për ngritjen e padisë kundër nëpunësit civil, të 
gjitha procedurat disiplinore lidhur me rastin nuk mund të iniciohen deri në 
marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata kompetente.  

4. Nëse nëpunësi civil shpallet fajtor dhe dënohet për kryerje të veprës penale, 
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autoritetet kompetente administrative detyrohen që nga ato elemente të vendimit të 
gjykatës kompetente, që përbëjnë shkelje të parimeve dhe të rregullave 
administrative, duhet të urdhërojnë shkarkimin e nëpunësit civil.  

5. Nëse nëpunësi civil i akuzuar për kryerje të veprës penale shpallet i pafajshëm:  
5.1. ai/ajo do të kthehet në vendin e punës dhe në dosje nuk do të përfshihet 

asnjë përmendje e procedurës penale dhe/ose pezullimit parandalues;  
5.2. asnjë masë disiplinore nuk do të merret kundër nëpunësit civil pas shpalljes 

i/e pafajshëm ose përjashtimit nga një procedurë penale.  
 

Neni 64 
Përgjegjësia disiplinore 

 
1. Nëpunësit civilë janë përgjegjës për çfarëdo shkelje të parimeve të përcaktuara 

sipas këtij ligji.  
2. Nëpunësit civilë, të cilët janë përgjegjës për mbikëqyrjen e personelit, janë 

përgjegjës për menaxhim dhe mbikëqyrje të mirë. Neglizhenca ose dështimi në 
ushtrimin e funksionit të mbikëqyrjes konsiderohet shkelje e detyrës dhe iu 
nënshtrohet masave disiplinore.  

3. Nëpunësit civilë të cilët tregojnë pakujdesi të rëndë në respektimin dhe zbatimin e 
ligjeve dhe të akteve nënligjore të shërbimit civil, do t’u nënshtrohen masave 
disiplinore.  

 
Neni 65 

Përgjegjësia për dëmet 
 
1. Nëpunësit civilë janë përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara qytetarëve ose 

institucionit gjatë ushtrimit të detyrës si rezultat i paaftësisë profesionale, 
neglizhencës së rëndë ose veprimeve të qëllimshme, të paligjshme.  

2. Pas përcaktimit të përgjegjësisë, do të bëhet sanksionimi i nëpunësit civil, i cili i ka 
shkaktuar dëm institucionit ose qytetarëve.  

 
Neni 66 

Kushtet e zbatimit të masave disiplinore 
 
1. Masat disiplinore zbatohen në mënyrë graduale dhe në proporcion me pasojat dhe 

dëmet e shkaktuar nga sjellja e nëpunësit civil. Rastet e shkeljeve jashtëzakonisht 
të rënda përcaktohen me akt nënligjor.  

2. Shkeljet e detyrave të punës ndahen në: shkelje të lehta dhe shkelje të rënda – 
serioze, të cilat do të rregullohen me akt nënligjor. 

3. Për shkelje të lehta shqiptohen masat disiplinore si në vijim:  
3.1. vërejtje gojore;  
3.2. vërejtje me shkrim që vendoset në dosjen personale të shërbyesit civil.  

4. Për shkelje të rënda –serioze shqiptohen masat disiplinore si në vijim:  
4.1. pezullimi nga puna dhe ndalimi i 1/3 të rrogës për një periudhë deri në dy 

(2) muaj nga komisioni disiplinor pas kërkesës nga mbikëqyrësi i 
drejtpërdrejtë;  

4.2. largimi nga zyra dhe transferimi në një lokacion tjetër me detyra të 
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ngjashme dhe ndalimi i gradimit deri në pesë (5) vjet nga komisioni 
disiplinor;  

4.3. ndërprerja e marrëdhënies së punës në Shërbimin Civil nga komisioni 
disiplinor.  

 
Neni 67 

Masat disiplinore 
 
1. Vetëm këto masa disiplinore mund të zbatohen për shkeljen e detyrave të 

përcaktuara me këtë ligj: 
1.1. për shkelje të lehta aplikohen masat disiplinore në vijim:  

1.1.1. paralajmërimi nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë; 
1.1.2. vërejtja me shkrim nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.  
1.1.3. vërejtje me shkrim dhe mbishkrimi në dosjen personale të nëpunësit 

civil nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit në 
institucion;  

1.2. për shkelje të rëndë aplikohen masat disiplinore në vijim:  
1.2.1. pezullimi parandalues me pagesë deri në tre (3) muaj në pritje të një 

hetimi i cili duhet të propozohet nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë 
dhe miratohet nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit në 
institucion.  

1.2.2. pezullimi i detyrave dhe ndalimi i 1/3 të rrogës për një periudhë deri 
në dy (2) muaj nga komisioni disiplinor pas kërkesës nga 
mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë;  

1.2.3. largimi nga zyra dhe transferimi në një lokacion tjetër me detyra të 
ngjashme dhe ndalimi i gradimit deri në pesë (5) vjet nga komisioni 
disiplinor;  

1.2.4. ndërprerja e marrëdhënies së punës në shërbimin civil nga komisioni 
disiplinor, pa dëmtuar apo reduktuar të drejtën në pension;  

1.2.5. pensionimi i parakohshëm për nëpunësit civilë të cilëve u kanë 
mbetur edhe dy (2) vjet deri në datën e pensionimit.  

 
Neni 68 

Masat disiplinore dhe procedurat penale 
 
Asnjë masë disiplinore nuk mund të aplikohet për kryerjen e një vepre, e cila dënohet 
sipas ligjit penal para marrjes së një vendimi në shkallën e parë. 
 

Neni 69 
Pezullimi parandalues 

 
1. Nëpunësit civilë pezullohen, me pagesë 50% të rrogës se tij/saj, menjëherë nga 

detyra nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit të institucionit 
punëdhënës nëse:  
1.1. kundër tij/saj është iniciuar procedurë penale për kryerje të veprës penale 

gjatë ushtrimit të funksioneve të tij/saj;  
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1.2. nëpunësi civil mbahet në arrest në pritje të gjykimit;  
1.3. kur prania e nëpunësit civil në zyrë mund të pengojë hetimet.  

2. Në rast të pezullimit parandalues, nëpunësi civil do të marrë 50% të rrogës së 
tij/saj gjatë tërë kohëzgjatjes së pezullimit, deri në marrjen e vendimit përfundimtar 
nga gjykata.  

3. Nëse nëpunësi përkatës civil më pas rikthehet në shërbim, qoftë për shkak se akuza 
kundër tij/saj nuk ka mundur të dëshmohet, për shkak të dyshimit ose arsyeve të 
tjera teknike, ai/ajo duhet të konsiderohet se është pezulluar nga ushtrimi i detyrës. 
Periudha e mungesës do të trajtohet si periudhë e qëndrimit në detyrë për të gjitha 
qëllimet dhe nëpunësi civil duhet të marrë rrogën e plotë dhe mëditjet të cilat ai/ajo 
do t’i kishte marrë nëse nuk do të ishte pezulluar nga shërbimi.  

 
Neni 70 

Komisionet disiplinore 
 
1. Çdo institucion i administratës publike, i cili punëson nëpunës civilë, themelon një 

komision disiplinor për marrjen e masave disiplinore në rast të shkeljes së rëndë të 
Ligjit të Shërbimit Civil apo të akteve nënligjore.  

2. Kryesuesi dhe anëtarët e komisionit disiplinor emërohen nga Sekretari i 
Përgjithshëm apo nga pozitat ekuivalente të institucioneve përkatëse dhe anëtarët e 
komisionit disiplinor nuk mund të shërbejnë si anëtarë të komisionit të ankesave të 
institucionit përkatës.  

3. Kryesuesi dhe anëtarët e komisionit disiplinor janë nga radhët e nëpunësve civilë 
me përgatitje superiore shkollore, emërohen në periudhë dy (2) vjeçare, me 
mundësi vazhdimi, dhe duhet të pasqyrojnë diversitetin e shoqërisë kosovare, duke 
përfshirë sidomos diversitetin gjinor.  

4. Procedurat për funksionimin e komisioneve dhe përbërja e tyre do të rregullohen 
me akt nënligjor.  

 
Neni 71 

Kompetencat e komisionit disiplinor 
 
1. Komisioni disiplinor ka këto kompetenca:  

1.1. të dëgjojë provat lidhur me shkeljen e supozuar;  
1.2. të vendosë, në bazë të provave, nëse është kryer shkelja; dhe  
1.3. përcakton dënimin që duhet shqiptuar.  

 
Neni 72 

Komisioni disiplinor për pozita të nivelit të lartë drejtues 
 
1. Masat disiplinore kundër zyrtarëve në pozitë të nivelit të lartë drejtues, 

administrohen nga një komision i posaçëm disiplinor, rast pas rasti, i emëruar nga 
Qeveria.  

2. Çdo zyrtar në pozitë të nivelit të lartë drejtues, iu nënshtrohet masave disiplinore 
ose largimit nga komisioni, i përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të 
paaftësisë profesionale ose keqadministrimit ose pas dënimit për vepër penale dhe 
dënimit me gjashtë (6) muaj burgim ose më shumë. Përkufizimi i keqadministrimit 
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përfshin, por nuk kufizohet, shkeljen e parimeve të përcaktuara në nenin 5 të këtij 
ligji, si dhe të gjitha shkeljet e tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

3. Zyrtarët e nivelit të lartë drejtues i gëzojnë të njëjtat të drejta dhe garancinë sikurse 
nëpunësit e tjerë civilë të përcaktuara me këtë ligj.  

4. Çdo zyrtar i nivelit të lartë drejtues mund të pezullohet ose të shkarkohet vetëm në 
pajtim me këtë ligj dhe me aktet nënligjore, që nxirren në zbatim të këtij ligji.  

 
Neni 73 

Themelimi dhe përbërja e komisionit disiplinor për pozitat 
e nivelit të lartë drejtues 

 
1. Komisionet disiplinore për pozita të nivelit të lartë drejtues në pushtetin ekzekutiv 

themelohen me vendim të Qeverisë.  
2. Komisionet disiplinore për pozita të nivelit të lartë drejtues në pushtetin ekzekutiv 

përbëhen nga pesë (5) anëtarë dhe në përbërjen e tyre ka së paku një (1) nga 
zëvendëskryeministrat, ministrin përgjegjës për administratë publike, një (1) 
ministër nga radhët e komuniteteve dhe dy (2) anëtarë të tjerë nga radhët e 
sekretarëve të përgjithshëm apo pozicioneve të barasvlershme.  

 
Neni 74 

Funksionet e komisionit disiplinor për pozitat e nivelit të lartë drejtues 
 
1. Komisioni disiplinor për pozitat e nivelit të lartë drejtues ushtron funksionet në 

vijim:  
1.1. dëgjon dëshmitë në lidhje me shkeljen e pohuar;  
1.2. në bazë të dëshmive, përcakton nëse shkelja është bërë;  
1.3. vendos për masën disiplinore përkatëse.  

2. Personi kundër të cilit zhvillohet procedura disiplinore ka të drejtë shoqërimi nga 
këshilltari juridik dhe/ose përfaqësuesi i sindikatës në të gjitha seancat e Komisionit.  

3. Komisioni disiplinor për pozitat e nivelit të lartë drejtues, aq sa është e mundur, 
përfundon seancat dhe vendos rastin brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e 
pranimit dhe i raporton Qeverisë për këtë vendim.  

 
Neni 75 

Procedurat disiplinore për pozita të nivelit të lartë drejtues 
 
1. Kur një zyrtar në pozitë të nivelit të lartë drejtues dyshohet ose akuzohet të ketë 

bërë shkelje, pezullohet me pagesë nga udhëheqësi direkt i tij dhe nëpunësi civil do 
të marrë 50% të rrogës së tij/saj gjatë tërë kohëzgjatjes së pezullimit. Rasti 
menjëherë i raportohet Kryeministrit.  

2. Kryeministri i propozon Qeverisë emërimin e komisionit disiplinor lidhur me 
rastin.  

3. Zyrtari në pozita të nivelit të lartë drejtues, që mbahet në polici ose arrest gjyqësor 
për një periudhë më të gjatë se dyzetetetë (48) orë për një vepër penale të supozuar, 
pezullohet automatikisht, me pagesë, nga udhëheqësi direkt i tij.  

4. Pezullimi i zyrtarit në pozita të nivelit të lartë drejtues nuk do të paragjykojë 
rezultatin e hetimit.  
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5. Procedura disiplinore për zyrtarët në pozita të nivelit të lartë drejtues rregullohet 
me akt nënligjor të nxjerrë nga Qeveria. 

 
Neni 76 

Procedurat për përformancë të dobët për pozita të nivelit të lartë drejtues 
 
1. Kur iniciohen procedurat për përformancë të dobët kundër zyrtarit në pozita të 

nivelit të lartë drejtues, Kryeministri duhet:  
1.1. të urdhërojë që vlerësimi i përformancës së zyrtarit në pozita të nivelit të 

lartë drejtues të kryhet brenda shtatë (7) ditësh, në pajtim me procedurat 
normale të vlerësimit të përshkruara nga Qeveria, përveç në raste kur 
vlerësimi është bërë gjatë katër (4) javëve të kaluara; dhe  

1.2. të emërohet një komision për hetimin e përformancës, për ta hetuar çështjen.  
2. Procedura për vlerësimin e përformancës për zyrtarët në pozita të nivelit të lartë 

drejtues rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Qeveria.  
 

Neni 77 
Masat disiplinore për pozita të nivelit të lartë drejtues 

 
1. Masat disiplinore, të cilat mund të merren kundër zyrtarëve në pozita të nivelit të 

lartë drejtues janë:  
1.1. vërejtja me shkrim;  
1.2. largimi në një pozitë tjetër brenda Shërbimit Civil me përgjegjësi më të 

ulëta menaxhuese, por pa e humbur gradën dhe kategorinë funksionale;  
1.3. ulja në pozitë; ose  
1.4. ndërprerja e marrëdhënies së punës.  

 
Neni 78 

E drejta e ankesës 
 
Nëpunësi civil i nivelit të lartë drejtues i pakënaqur me vendimin e komisionit 
disiplinor, ka të drejtë ankese në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil 
brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e njoftimit për vendimin 
 

Neni 79 
Të drejtat themelore të nëpunësit civil nën hetime 

 
1. Të drejtat themelore të nëpunësit civil nën hetime janë:  

1.1. e drejta për të ditur akuzën dhe bazat e saj;  
1.2. e drejta për t’u dëgjuar dhe për t’u përgjigjur;  
1.3. e drejta për parashtrimin e provave;  
1.4. e drejta për qasje dhe ndihmë juridike; dhe  
1.5. e drejta e ankesës.  

2. Të drejtat themelore të nëpunësve civilë nën hetime rregullohen në hollësi me akt 
nënligjor.  
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Neni 80 
Procedurat për zgjidhjen e kontesteve dhe të ankesave 

 
1. Procedurat për zgjidhjen e kontesteve jashtë gjyqësorit përdoren për zgjidhjen e 

konflikteve, të cilat mund të zgjidhen me anë të masave të brendshme 
administrative.  

2. Përcjellja e rastit në procedurë gjyqësore nuk përjashtohet, por rezervohet si 
shkallë e fundit për ankesa pasi që të gjitha procedurat jashtëgjyqësore janë 
harxhuar ose kanë dështuar në arritjen e një zgjidhjeje të kënaqshme për të gjitha 
palët.  

3. Të gjitha efektet e veprimeve administrative kundër të cilave është paraqitur 
ankesë ose të cilat janë në shqyrtim nga organet kompetente për zgjidhjen e 
kontesteve dhe ankesave pezullohen deri në marrjen e vendimit përfundimtar.  

 
Neni 81 

Organet për zgjidhjen e kontesteve të punësimit dhe të ankesave 
 
1. Organe të veçanta për zgjidhjen e kontesteve të punësimit dhe të ankesave në 

shërbimin civil do të themelohen në kuadër të secilit institucion të administratës 
qendrore dhe komunale, që ka nëpunës civilë.  

2. Procedurat për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave zhvillohen nga këto organe:  
2.1. Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave; dhe  
2.2. Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës.  

 
Neni 82 

Komisionet për zgjidhjen e kontesteve dhe të ankesave 
 
1. Komisionet për zgjidhjen e kontesteve dhe të ankesave themelohen në kuadër të 

çdo institucioni të administratës qendrore dhe komunale, si organe për zgjidhjen e 
kontesteve dhe pranimin e ankesave.  

2. Vendimet e komisioneve për zgjidhjen e kontesteve dhe të ankesave janë të 
detyrueshme për institucionet e administratës publike dhe për të gjitha palët 
përkatëse. Kundër vendimeve të tyre mund të paraqitet ankesë në Këshillin e 
Pavarur Mbikëqyrës.  

3. Kryesuesi dhe anëtarët e komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe të ankesave 
janë nga radhët e nëpunësve civilë, me përgatitje superiore shkollore, emërohen 
nga Sekretari i Përgjithshëm apo nga pozitat ekuivalente të institucioneve 
përkatëse në periudhë dy (2) vjeçare, me mundësi vazhdimi, dhe pasqyrojnë 
diversitetin e shoqërisë kosovare, duke përfshirë sidomos diversitetin gjinor.  

4. Kryesuesi dhe anëtarët e komisionit të kontesteve dhe të ankesave nuk mund të 
shërbejnë si anëtarë të komisionit disiplinor të institucionit përkatës.  

5. Kriteret për emërimin e anëtarëve, kompetencat dhe procedurat e komisionit për 
zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve nga marrëdhënia e punës, përcaktohen me akt 
nënligjor.  
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KREU IX 
PEZULLIMI, NDËRPRERJA DHE PËRFUNDIMI I MARRËDHËNIES 

SË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL 
 

Neni 83 
Ndërprerja e marrëdhënies së punës 

 
Marrëdhënia e punës në shërbimin civil mund të pezullohet, ndërpritet dhe të 
përfundojë sipas kushteve të parapara me këtë ligj 
 

Neni 84 
Ndërprerja e marrëdhënies së punës për shkak të paaftësisë për të vepruar 

 
1. Marrëdhënia e punës e nëpunësit civil ndërpritet për shkak të paaftësisë për 

ushtrimin e detyrës në shërbimin civil, e cila është dëshmuar dhe certifikuar nga 
komisioni mjekësor. Marrëdhënia e punës ndërpritet për shkak të paaftësisë vetëm 
në rast kur shkalla e paaftësisë nuk e mundëson transferimin në ndonjë pozitë tjetër 
në shërbimin civil. 

2. Në administratën publike nuk është e lejueshme ndërprerja e marrëdhënies së 
punës e nëpunësve civilë për shkak të problemeve të vogla ose joserioze 
shëndetësore, të cilat nuk e pengojnë ushtrimin e detyrave nga nëpunësi civil.  

3. Nëpunësit civilë, marrëdhënia e punës së të cilëve ndërpritet për shkak të 
paaftësisë fizike ose problemeve shëndetësore që nuk e pengojnë ushtrimin e 
detyrave të tjera pas ricaktimit në një funksion dhe punë tjetër, mund të ankohen 
kundër vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  

4. Nëpunësit civilë, marrëdhënia e punës së të cilëve ndërpritet për shkak të paaftësisë 
fizike ose problemeve shëndetësore të shkaktuara si rezultat i kryerjes së detyrës 
zyrtare, janë në përkujdesje të Qeverisë dhe rregullohen me akte nënligjore.  

 
Neni 85 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës me vendim të njëanshëm 
 
1. Ndërprerja e marrëdhënies së punës në shërbimin civil, me vendim të njëanshëm 

bëhet kur institucioni ose nëpunësi civil merr iniciativë për ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës.  

2. Marrëdhënia e punës në shërbimin civil ndërpritet me vendim të njëanshëm në rast të:  
2.1. dorëheqjes dhe shkarkimit nga shërbimi civil për arsyet e parapara me këtë 

ligj. 
 

Neni 86 
Dorëheqja 

 
1. Nëpunësit civilë, në çdo kohë, mund të japin dorëheqje nga shërbimi civil pas 

dorëzimit të një njoftimi për dorëheqje mbikëqyrësit të tyre dhe udhëheqësit të 
organit përgjegjës për menaxhimin e personelit të institucionit punëdhënës.  

2. Afati i njoftimit për dorëheqje është së paku një (1) muaj.  
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3. Afati i njoftimit për nëpunësit civilë, të cilët kanë krijuar marrëdhënie pune me 
emërim me afat të caktuar, nuk mund ta kalojë kohëzgjatjen e emërimit.  

4. Nëpunësit civilë të cilët kanë dhënë dorëheqje dhe kanë humbur statusin e 
nëpunësit civilë, më vonë mund të kërkojnë punësim në shërbimin civil përmes 
pjesëmarrjes në procedurat e jashtëzakonshme të punësimit sipas kushteve të 
përcaktuara me këtë ligj.  

5. Nëpunësit e rikthyer civilë kanë të drejtë t’i grumbullojnë përfitimet e mëparshme 
pensionale dhe përfitimet e reja.  

 
Neni 87 

Shkarkimi i nëpunësve civilë 
 
1. Nëpunësi civil shkarkohet nga shërbimi civil për shkak të përformancës dhe 

rezultateve të dobëta, shkeljes së kodit të mirësjelljes dhe shkeljes së ligjit, i cili ka 
rezultuar me vepër penale, siç është përcaktuar me këtë ligj.  

2. Pas zhvillimit të procedurës disiplinore, organi përgjegjës për menaxhimin e 
personelit në institucionin punëdhënës i dorëzon nëpunësit përkatës civil një 
njoftim me të cilin bëhet e ditur ndërprerja e marrëdhënies së punës dhe shkaqet e 
ndërprerjes dhe udhëzimin për hapat e mëtejmë.  

3. Marrëdhënia e punës së nëpunësve civilë të karrierës mund të ndërpritet në rast të 
kryerjes së dobët të detyrës. Dy (2) vlerësime vjetore të dobëta, të njëpasnjëshme, 
të kryerjes së detyrës rezultojnë në ndërprerjen e menjëhershme, e cila vendoset 
nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit në institucionin në të cilin 
punon nëpunësi civil, pas rekomandimit nga mbikëqyrësi.  

4. Procedurat e shkarkimit nga shërbimi civil përcaktohen me akte nënligjore nga 
ministria përgjegjëse për administrate publike. 

 
Neni 88 

Shkarkimi i zyrtarëve në pozita të nivelit të lartë drejtues 
 
1. Sekretarët e përgjithshëm dhe zyrtarët në pozicionet e barasvlershme, për shkak të 

statusit të tyre të nëpunësit civil, u nënshtrohen të njëjtave rregulla dhe kushte për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  

2. Autoritet kompetent për inicimin e procedurave për shkarkimin e sekretarëve të 
përgjithshëm dhe zyrtarëve në pozicionet e barasvlershme, është ministri apo 
udhëheqësi direkt, i cili drejton institucionin në të cilin personi në fjalë është në 
punë. Kërkesa për shkarkim nga ministri kompetent dorëzohet në Qeveri, ndërsa 
vendimi për të vazhduar ose refuzuar kërkesën për shkarkim merret nga një 
komision i posaçëm disiplinor, i paraparë me këtë ligj.  

3. Kushtet dhe procedurat për shkarkimin e zyrtarëve në pozita të nivelit të lartë 
drejtues rregullohen më hollësisht me akt nënligjor.  

 
Neni 89 

Pezullimi i dakorduar i marrëdhënies së punës në Shërbimin Civil 
 
1. Për qëllime të këtij ligji, rastet në vijim konsiderohen pezullim i dakorduar nga 

shërbimi civil:  
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1.1. pushimi pa pagesë;  
1.2. transferimi i përkohshëm në detyra të tjera brenda ose jashtë Kosovës;  
1.3. marrjes së detyrës së funksionarit publik;  
1.4. kryerja e obligimeve ushtarake.  

2. Pas mbarimit të kushtit të pezullimit të dakorduar, nëpunësi civil ruan të drejtën e 
kthimit në pozitën e mëparshme ose në një pozitë ekuivalente.  

 
Neni 90 

Përfundimi i marrëdhënies së punës 
 
1. Marrëdhënia e punës e nëpunësit civil përfundon me krijimin e kushteve dhe 

fakteve, pavarësisht nga dëshira e nëpunësit civil ose institucioni.  
2. Marrëdhënia e punës në shërbimin civil përfundon me:  

2.1. arritjen e moshës së pensionimit;  
2.2. paaftësinë e përhershme për ushtrimin e detyrës zyrtare për arsye 

shëndetësore;  
2.3. përfundimin e afatit për punësimet me afat të caktuar sipas këtij ligji;  
2.4. dënimin nga një gjykatë penale me vendim të formës së prerë për mbajtjen e 

burgut efektiv për gjashtë (6) muaj e më tepër;  
2.5. vdekjen e nëpunësit civil.  

 
Neni 91 

Pensionimi 
 
1. Mosha e pensionimit e nëpunësve civilë, si të gjinisë mashkullore ashtu edhe të 

asaj femërore, është gjashtëdhjetepesë (65) vjeç. 
2. Nëpunësi civil informohet për përfundimin e punësimit, gjashtë (6) muaj para datës 

së pensionimit, nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit të institucionit 
punëdhënës. 

 
Neni 92 

Pensionimi i parakohshëm 
 
1. Nëpunësit civilë mund të kërkojnë pensionim të parakohshëm jo më shumë se dy 

(2) vjet para afatit të përcaktuar për pensionimin e tyre. Kërkesa për pensionim të 
parakohshëm duhet të miratohet nga organi përgjegjës për menaxhimin e personelit 
të institucionit punëdhënës, pas pajtimit të mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të 
nëpunësit përkatës civil.  

2. Administrata publike mund të përshpejtojë pensionimin në rast të reduktimit të 
personelit pas një riorganizimi, bashkimit me një institucion tjetër ose mbylljes së 
institucionit ose suprimimit të posteve, për ata nëpunës civilë, të cilët kanë dy (2) 
vjet para datës së pensionimit. Ky lloj i pensionimit të parakohshëm duhet të bëhet 
pas dorëzimit të një njoftimi, gjashtë (6) muaj paraprakisht, nga organi përgjegjës 
për menaxhimin e personelit në institucionin në të cilin punon nëpunësi civil.  

3. Pensionimi i parakohshëm do të rregullohet më hollësisht me akt nënligjor.  
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Neni 93 
Vdekja e nëpunësit civil 

 
1. Trashëgimtarët legjitim të nëpunësit të vdekur kanë të drejtë të marrin përfitimet e 

mbledhura sociale, në të cilat nëpunësi civil do të kishte pasur të drejtë në rast të 
pensionimit ose dorëheqjes.  

2. Trashëgimtarët legjitim të nëpunësit të vdekur kanë të drejtë në kompensim shtesë 
të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, kur vdekja ka ardhur si rezultat i 
kushteve të rrezikshme ose të pashëndetshme të punës. Kompensimi përmes 
punësimit në shërbimin civil të anëtarëve të mbijetuar të familjes nuk lejohet.  

 
KREU X 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE 
 

Neni 94 
Hyrja në fuqi e Ligjit të Shërbimit Civil 

 
1. Pas hyrjes në fuqi, ky ligj shfuqizon:  

1.1. Urdhëresën Administrative nr. 2003/02 – për Zbatimin e Rregullores së 
UNMIK-ut 2001/36 mbi Shërbimin Civil në Kosovë;  

1.2. Udhëzimin Administrativ nr. MSHP 2006/12 – Masat për ngrirjen e 
punësimit të nëpunësve civilë në organet e administratës publike;  

1.3. Udhëzimin Administrativ nr. 09/2006 mbi zbatimin e procedurave për 
funksionimin e Komisionit për Emërime të Larta Publike;  

1.4. Udhëzimin Administrativ nr. 11/2008 mbi zbatimin e procedurave për 
funksionimin e Komisionit për Emërime të Larta Publike.  

2. Dispozitat e Rregullores se ndryshuar të UNMIK-ut nr. 2001/36, mbi Shërbimin 
Civil në Kosovë dh te Urdhëresës Administrative nr. 2003/02 – për Zbatimin e 
Rregullores së UNMIK-ut 2001/36 mbi Shërbimin Civil në Kosovë, do të 
vazhdojnë të zbatohen për të gjitha kategoritë e nëpunësve që nuk rregullohen 
shprehimisht me këtë ligj;  

 
Neni 95 

Rregullat e aplikueshme deri në miratimin e rregulloreve të reja 
 
1. Me kusht që të mos jenë në kundërshtim me këtë ligj dhe deri në shqyrtimin dhe 

miratimin e rregulloreve nga ministria përgjegjëse për administratë publike ose 
Qeveria, udhëzimet administrative në vijim vazhdojnë të mbeten në fuqi: 
1.1. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/01 – Procedurat e Rekrutimit;  
1.2. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/02 – Procedurat e 

Kontratave;  
1.3. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC – 2003/03 - Procedurat e 

Periudhës Provuese;  
1.4. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/04 – Procedurat e 

Disiplinës;  
1.5. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/05 – Procedurat e 

Ankesave;  

 97 



 
Ligjet administrative 

1.6. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/06 – Procedurat e 
Ndërprerjes së Marrëdhënies së Punës;  

1.7. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/07 – Procedurat e 
Përshkrimit të Detyrave të Punës;  

1.8. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/ 08 – Procedurat e 
Vlerësimit të Kryerjes së Detyrës;  

1.9. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/ 09– Procedurat e Orëve 
të Punës dhe Vijimi në Punë;  

1.10. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/10 – Procedura e 
Pushimeve;  

1.11. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/11 – Procedura e Dosjeve 
të Personelit;  

1.12. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/12 – Procedurat e 
Mundësive të Barabarta;  

1.13. Udhëzimi Administrativ nr. MSHP 2004/11 – Për Caktimin e Nivelit të 
Gradave në Shërbimin Civil;  

1.14. Udhëzimi Administrativ nr. 2005/01 – MSHP – Rregullat e Punës së 
Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës;  

1.15. Udhëzimi Administrativ nr. 2005/02 – MSHP – Rregullat dhe Procedurat e 
Ankesave në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës;  

1.16. Udhëzimi Administrativ nr. 02/2005 Për të Drejtat e Detyrat e të Emëruarve 
Politikë dhe Kodi i Mirësjelljes së Tyre, dhe  

1.17. Kodi i Mirësjelljes për Nëpunësit Civilë nr. 01/2006.  
 

Neni 96 
Zëvendësimi i kontratave të punës të Shërbimit Civil me shkresa të emërimit 

 
Brenda një (1) viti, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjitha kontratat e punës në 
Shërbimin Civil të Kosovës, për pozitat të cilat për nga natyra, funksioni dhe detyrat 
janë pozita të përhershme, zëvendësohen me shkresa të emërimit, siç është përcaktuar 
me këtë ligj dhe me aktet e reja nënligjore. 
 

Neni 97 
Shndërrimi i emërimeve me afat të caktuar 

 
1. Nëpunësit civilë, të cilët në kohën e miratimit të këtij ligji janë në marrëdhënie 

pune do t’i nënshtrohen një shqyrtimi të vlerësimeve të fundit të kryerjes së detyrës 
me qëllim të shndërrimit në emërim pa afat. 

2. Nëpunësit civilë, të cilët gjatë dy (2) vjetëve të fundit janë vlerësuar në mënyrë të 
kënaqshme, do të konfirmohen në vendet e tyre të punës me emërime pa afat të 
caktuar, për pozitat të cilat për nga natyra, funksioni dhe detyrat, janë pozita të 
përhershme.  

3. Nëpunësit civil, kryerja e detyrës të të cilëve është më pak se dy (2) vite, nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, të cilët janë në pozitë funksionale dhe të vlerësuar në 
mënyrë të kënaqshme, do të mbahen në punë me afat të caktuar deri në 
përfundimin e kontratës së tyre dhe mund të shndërrohen në nëpunës civil me afat 
të pacaktuar konform paragrafit 2 të këtij neni.  
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4. Nëpunësit civilë, kryerja e detyrës të të cilëve është vlerësuar negativisht dy (2) 
vjet rresht, përjashtohen nga shërbimi civil.  

5. Rregullorja e aplikueshme për vlerësimin e kryerjes së detyrës deri në miratimin e 
një rregulloreje të re është Udhëzimi Administrativ nr. MPSH/DASHC 2003/08 
Procedurat e Vlerësimit të Kryerjes së Detyrës.  

 
Neni 98 

Periudhat provuese 
 
1. Periudhat provuese, të cilat kanë filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdohen 

deri në përfundimin e numrit të muajve të përcaktuar sipas Udhëzimit 
Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/03 Procedurat e Periudhës Provuese.  

2. Përveç kohëzgjatjes së periudhës provuese, të gjithë hapat e tjerë procedurat të 
përcaktuara në Udhëzimin Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/03 do të 
aplikohen deri në miratimin e një rregulloreje të re për periudhën provuese, e cila 
do ta shfuqizojë Udhëzimin Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/03 Procedurat 
e Periudhës Provuese.  

 
Neni 99 

Procedurat disiplinore 
 
Të gjitha procedurat disiplinore të iniciuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
zhvillohen në përputhje me Udhëzimin Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/04 
Procedurat e Disiplinës. 
 

Neni 100 
Ankesat dhe zgjidhja e kontesteve 

 
1. Ankesat dhe procedurat për zgjidhjen e kontesteve, të cilat janë iniciuar para hyrjes 

në fuqi të këtij ligj dhe që kanë të bëjnë me situata kontestuese sipas legjislacionit 
paraprak mbi shërbimit civil, do të zhvillohen në përputhje me kushtet e 
përcaktuara me Udhëzimin Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/05 Procedurat 
e Ankesave.  

2. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjitha ankesat dhe procedurat për zgjidhjen e 
kontesteve do të pranohen vetëm nëse ndërlidhen me situata kontestuese, që lindin 
nga rregullat dhe procedurat e përcaktuara me këtë ligj dhe me rregulloret 
përkatëse.  

 
Neni 101 

Procedurat për nëpunësit e nivelit të lartë drejtues 
 
1. Brenda një (1) viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës 

do të përcaktojë rregullat dhe procedurat e reja për nëpunësit e lartë civilë në 
përputhje me kushtet e këtij ligji.  

2. Nëpunësit e nivelit të lartë drejtues vazhdojnë ushtrimin e funksioneve të tyre dhe 
iu nënshtrohen të gjitha rregullave të këtij ligji.  
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Neni 102 
Rekrutimi i nëpunësve civilë 

 
Procedurat për rekrutimin e nëpunësve civilë për plotësimin e pozitave të reja ose të 
pozitave ekzistuese të lira, të cilat janë iniciuar dhe janë në vazhdim para hyrjes në fuqi 
të këtij ligji, do të zhvillohen në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 103 
Gradimet 

 
Procedurat e gradimit të nëpunësve civil do të bëhen në bazë të kushteve të përcaktuara 
me këtë ligj dhe me akte nënligjore mbi gradimet. 
 

Neni 104 
Afatet për nxjerrjen e akteve nënligjore 

 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji nxirren në afat prej një (1) viti nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 105 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-149 
13 maj 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-022-2010, datë 14.06.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 72 / 25 QERSHOR 2010 
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LIGJI Nr. 03/L-192 
PËR KËSHILLIN E PAVARUR MBIKËQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL 

TË KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR KËSHILLIN E PAVARUR MBIKËQYRËS PËR SHËRBIMIN 
CIVIL TË KOSOVËS 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
Ky ligj përcakton organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të 
Shërbimit Civil të Kosovës (në tekstin e mëtejmë Këshilli). 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Nëpunës Civil - anëtarët e Shërbimit Civil të përcaktuar me Ligjin për 
Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës;  

1.2. Sekretariat - organin i cili ndihmon Këshillin në realizimin e detyrave dhe 
përgjegjësive të tij.  

1.3. Kodi i Etikës – Kodi i etikës të cilin e nxjerrë Këshilli.  
 

Neni 3 
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës 

 
Këshilli është organ i pavarur që i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe i 
cili zgjidh ankesat e nëpunësve si dhe siguron respektimin e të gjitha rregullave dhe 
parimeve që rregullojnë Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës. 
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Neni 4 
Përbërja e Këshillit 

 
1. Këshilli përbëhet prej shtatë (7) anëtarëve që emërohen nga Kuvendi i Republikës 

së Kosovës në bazë të procedurave të hapura dhe transparente.  
2. Përbërja e Këshillit pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës. Së paku 

dy (2) anëtar emërohen nga komunitetet joshqiptare dhe së paku dy (2) anëtar të 
jenë të gjinisë femërore.  

 
Neni 5 

Kushtet për t’u zgjedhur anëtar i Këshillit 
 
1. Për tu zgjedhur anëtar i Këshillit kandidati duhet të këtë kualifikime dhe t’i 

plotësojë këto kushtet:  
1.1. të jetë shtetas dhe banorë i përhershëm i Republikës së Kosovës;  
1.2. të jetë me integritet të lartë moral;  
1.3. të këtë së paku diplomë të fakultetit juridik apo administratë publike që 

është e vlefshme sipas ligjit në fuqi;  
1.4. të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune në shërbimin civil;  
1.5. të jetë njohës mirë i legjislacionit në fuqi;  
1.6. të mos jetë i dënuar për vepër penale të dënueshme mbi gjashtë (6) muaj.  

 
Neni 6 

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit 
 
1. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh para kalimit të mandatit të anëtarit të Këshillit apo 

pas shpalljes së vendit të lirë të punës për arsye të tjera, Kuvendi i Kosovës në 
pajtim me rregulloren e punës nxjerrë shpalljen publike, brenda një periudhe jo më 
të shkurtër se afati i përcaktuar me ligj.  

2. Emërimet e propozuara që pranohen shqyrtohen nga një Komision ad –hoc i 
Kuvendit të Kosovës.  

3. Brenda periudhës kohore prej njëzetenjë (21) ditësh pas përfundimit të afatit për 
paraqitjen e kandidaturës, komisioni, pas intervistimit rekomandon dy (2) 
kandidatë për çdo vend të lirë të punës në Këshillë, për të cilët konsideron se janë 
më të përshtatshmit në bazë të kompetencave, integritetit dhe përkushtimit të tyre 
për zhvillimin dhe përparimin e Shërbimit Civil politikisht të paanshëm në Kosovë, 
që bazohet në merita dhe pasqyron karakterin shumetnik të Kosovës.  

4. Bazuar në Rregulloren e punës së Kuvendit, Kuvendi zgjedh njërin nga kandidatët 
e rekomanduar me shumicën e votave të deputetëve të Kuvendit që janë të 
pranishëm dhe që votojnë.  

 
Neni 7 

Mandati i anëtareve të Këshillit 
 
1. Anëtarët e Këshillit emërohen për mandat pesë (5) vjeçar, me mundësi rizgjedhjeje 

vetëm edhe për një mandat tjetër.  
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2. Anëtari i Këshillit nuk ka të drejtë që gjatë mandatit të tij të ushtrojë ndonjë 
funksion tjetër apo të merr pjesë aktive në aktivitete politike.  

 
Neni 8 

Kryetari i Këshillit 
 
1. Kryetari i Këshillit zgjidhet nga radhët e anëtarëve të tij, me mandat dy (2) vjeçar.  
1. Kryetari i Këshillit udhëheq punën dhe koordinon aktivitetet e anëtarëve të 

Këshillit.  
2. Kryetari i Këshillit përfaqëson dhe përgjigjet për veprimtarin e Këshillit, jep 

autorizime për ushtrimin e detyrave, cakton komisione dhe nxjerr vendime.  
 

Neni 9 
Shkarkimi i Anëtarëve të Këshillit 

 
1. Me propozimin e shumicës së anëtarëve të Këshillit, rekomandim të komisionit të 

përhershëm të Kuvendit apo përmes mocionit të Deputeteve, Kuvendi i Kosovës 
mund ta shkarkojë anëtarin e Këshillit me shumicë votash për shkak të arsyeve në 
vijim: 
1.1. paaftësisë profesionale;  
1.2. paaftësisë mentale apo fizike për të kryer detyrat e anëtarit;  
1.3. dënimit për vepër penale e cila është e dënueshme mbi gjashtë (6) muaj 

burg;  
1.4. mungesës në punë mbi një (1) muaj për arsyet që nuk parashihen me ligj; 

dhe  
1.5. shkeljes së paragrafit 2. të nenit 7 të këtij ligji dhe Shkeljes së kodit të 

Etikës.  
 

Neni 10 
Funksionet e Këshillit 

 
1. Këshilli ka këto funksione:  

1.1. shqyrton dhe merr vendime për ankesat e nëpunësve civilë kundër 
vendimeve të organit të punësimit në të gjitha institucionet e Shërbimit Civil 
në përputhje me rregullat dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim 
Civil të Republikës së Kosovës;  

1.2. vendos nëse emërimet e nëpunësve civil të nivelit drejtues janë bërë në 
përputhje me rregullat dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim 
Civil të Republikës së Kosovës;  

1.3. mbikëqyr zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin 
civil.  

 
Neni 11 

Kompetencat e Këshillit 
 
1. Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të tij Këshilli mund të:  
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1.1. vizitojë çdo vend ku janë të punësuar nëpunësit civilë;  
1.2. ketë qasje dhe t’i kontrollojë të dhënat me shkrim lidhur me punësimin, 

emërimin, procedurat disiplinore dhe avancimin e nëpunësve civilë ose 
lidhur me shqyrtimin dhe vendimet për ankesa dhe  

1.3. mund ta intervistojë çdo nëpunës civil, i cili mund të ketë informata që kanë 
rëndësi të drejtpërdrejtë për ushtrimin e funksioneve të Këshillit.  

2. Këshilli i jep paraprakisht zyrtarit të nivelit të lartë drejtues të organit përkatës të 
punësimit një njoftim të arsyeshëm për çfarëdo vizite apo kërkese të informatave, 
duke cekur llojin e informatave të cilat i kërkon dhe nëpunësit civilë që kërkohen 
për intervistë.  

 
Neni 12 
Ankesat 

 
1. Nëpunësi civil i cili është i pa kënaqur me vendim të organit të punësimit, lidhur 

me pretendimin për shkeljen e rregullave dhe parimeve të parashtruara në Ligjin 
për Shërbim Civil të Republikës së Kosovës, ka të drejtë të ankohet në Këshill.  

2. Në emër të Këshillit ankesat i shqyrton dhe i vendos kolegji i përbërë nga tre (3) 
anëtarë të Këshillit.  

3. Rregullat dhe procedurat për ankesa sipas këtij neni caktohen nga Këshilli. të cilat 
përcaktojnë:  
3.1. që para parashtrimit të ankesës në Këshill, nëpunësi apo kandidati i cili 

pretendon se është dëmtuar duhet t’i ketë shteruar procedurat e brendshme 
të ankesave të organit përkatës të punësimit, përveç nëse Këshilli e 
përjashton këtë kërkesë për shkak të frikës së arsyeshme të hakmarrjes, 
dështimit të organit të punësimit për të zgjidhur ankesën brenda tridhjetë 
(30) ditësh ose për ndonjë shkak tjetër të arsyeshëm;  

3.2. që pala e dëmtuar dhe organi i punësimit të kenë mundësi t’ia paraqesin me 
shkrim qëndrimet e tyre Këshillit, të cilat duhet t’i vihen në dispozicion 
palës kundërshtuese;  

3.3. që në rastet e kontesteve të fakteve materiale, të dy palëve t’u jepet 
mundësia që së bashku të merren në pyetje nga Këshillit, ku ata mund t’i 
paraqesin provat dhe dëshmitë gjatë marrjes në pyetje dhe hetimit;  

3.4. që për çdo ankesë që paraqitet para tij, Këshilli brenda afatit prej (60) ditësh 
pas përfundimit të procedurës së ankesës duhet të lëshojë një vendim me 
shkrim, duke arsyetuar vendimin e tij dhe bazën ligjore e faktike të atij 
vendimi.  

3.5. përjashtim nga nën-paragrafi 3.4 i këtij paragrafi mund të ketë në rast kur 
natyra e lëndës është specifike për të cilin këshilli nxjerr vendim dhe afatit 
prej gjashtëdhjetë (60) ditësh mund ti shtohen edhe tridhjetë (30) ditë.  

4. Në rastet kur Këshilli bindet se përmes vendimit të kundërshtuar janë shkelur 
parimet apo rregullat e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës, ai nxjerr vendim 
me shkrim i cili i drejtohet zyrtarit të nivelit të lartë drejtues apo përgjegjësit 
kryesor të organit përkatës të punësimit, i cili është përgjegjës për zbatimin 
vendimit të Këshillit  
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5. Anëtari i Këshillit i cili ka marrë pjesë si anëtar i komisionit përkitazi me emërimin 
e një nëpunësi civil, nuk mund të marrë pjesë në procedurën e ankesës ndaj 
vendimit të tillë.  

 
Neni 13 

Vendimi i Këshillit 
 
Vendimi i Këshillit paraqet vendimin administrativ të formës së prerë dhe ekzekutohet 
nga zyrtarit të nivelit të lartë drejtues ose personi përgjegjës i institucionit që e ka 
marrë vendimin e parë ndaj palës. Ekzekutimi duhet të bëhet brenda afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të vendimit. 
 

Neni 14 
E drejta e ankesës 

 
Kundër vendimit të Këshillit, pala e pakënaqur e cila pretendon se vendimi i Këshillit 
nuk është i ligjshëm mund të inicioj konflikt administrative në gjykatën kompetente, 
brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh, nga dita në të cilën i është dorëzuar vendimi. 
Inicimi i konfliktit administrativ nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit të Këshillit. 
 

Neni 15 
Procedura në rast mos zbatimi të vendimit të këshillit 

 
1. Moszbatimi i vendimit të Këshillit nga personi përgjigjes i institucionit paraqet 

shkelje të rëndë të detyrave të punës sipas ligjit për Shërbimin Civil në Republikën 
e Kosovës.  

2. Nëse personi përgjegjës i institucionit nuk ekzekuton vendimin e Këshillit në afatin 
e paraparë me nenin 13 të këtij ligji, Këshilli në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 
ditësh, nga dita kur ka kaluar afati për ekzekutim, duhet të njofton me shkrim 
kryeministrin, dhe eprorin e drejtpërdrejt të personit përgjegjës për ekzekutim.  

3. Njoftimi nga paragrafi 2. i këtij neni konsiderohet kërkesë për fillimin e procedurës 
disiplinore dhe materiale kundër personit përgjegjës për ekzekutim, e cila 
zhvillohet në pajtim me dispozitat e parapara Ligjin për shërbimin civil të 
Republikës së Kosovës.  

4. Brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve nga dita e kalimit të afatit për ekzekutim, 
pala mund të filloj procedurën e ekzekutimit në gjykatën komunale sipas ligjit për 
procedurën përmbaruese kundër personit dhe institucionit përgjegjës për 
ekzekutim, për dëmet materiale dhe jo materiale që janë shkaktuar me këtë 
vendim. Nëse gjykata kompetente vendos që punëtori (personi), i cili e ka 
kontestuar këtë mosekzekutim (mosekzekutimin e vendimit), t’ia kompensoi 
shumën e pagave, shpenzimet procedurale dhe shpenzimet tjera të mundshme, 
personi përgjegjës i institucionit mban edhe përgjegjësi materiale për dëmin që ia 
ka shkaktuar institucionit sipas ligjit. 

5. Këshilli duhet të njofton me shkrim Kuvendin e Republikës së Kosovës për 
vendimet që nuk janë ekzekutuar. 
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Neni 16 
Shqyrtimi i emërimeve të nëpunësve civilë 

 
1. Me qëllim të shqyrtimit të emërimeve të nëpunësve civil të nivelit drejtues, për të 

verifikuar nëse ato emërime janë bërë në pajtim me rregullat dhe parimet e 
parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të Republikës së Kosovës, Këshilli:  
1.1. përfaqësohet se paku nga një (1) anëtar i cili do të marrë pjesë si vëzhgues 

në mbledhjet e çdo komisioni të emëruar për shqyrtimin e punësimit apo 
avancimit të kandidatëve për plotësimin e posteve të nivelit drejtues;  

1.2. pas rekomandimit të anëtarit të Këshillit që ka vepruar si vëzhgues, Këshilli 
vendos nëse vendimet e komisioneve të emërimit janë marrë në pajtim me 
rregullat dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të 
Republikës së Kosovës dhe i rekomandon me shkrim organit të punësimit, 
nëse vendimet e komisioneve të emërimit nuk janë në përputhje me rregullat 
dhe parimet e parashtruara në Ligjin për Shërbim Civil të Republikës së 
Kosovës.  

2. Nëse organi punësimit nuk zbaton rekomandimin e cekur në nën-paragrafin 1.2. 
paragrafi 1. të këtij neni Këshilli njofton Kuvendin e Kosovës dhe Kryeministrin.  

 
Neni 17 

Vlerësimi i respektimit 
 
1. Me qëllim që të vlerësohet respektimi i parimeve të parashtruara në Ligjin për 

Shërbim Civil të Republikës së Kosovës nga ana e organit të punësimit, në 
institucione, Këshilli për çdo vit:  
1.1. shqyrton një mostër të të dhënave të punësimit që i mbajnë organet e 

punësimit;  
1.2. vëzhgon drejtpërsëdrejti një mostër të procedurave të punësimit, të 

avancimit dhe të procedurave të tjera disiplinore të organit të punësimit; dhe  
1.3. sipas nevojës, interviston personat e punëdhënësve që janë përgjegjës për 

vendimet e shqyrtuara nga Këshilli.  
2. Në rastet kur Këshilli konstaton sferat që lypset korrigjuar, ai i bën rekomandime 

udhëheqësit kryesor ekzekutiv të autoritetit përkatës të punësimit.  
3. Këshilli i vlerëson përgjigjet e organeve të punësimit të ofruara sipas 

rekomandimeve të Këshillit dhe aty ku një autoritet i punësimit pa arsye nuk i 
zbaton rekomandimet e tilla, Këshilli ia paraqet çështjen Kuvendit, i cili i’a përcjell 
Kryeministrit.  

 
Neni 18 

Bashkëpunimi me organet e punësimit 
 
Këshilli bashkëpunon me organet e punësimit për t’i kryer funksionet e tij në përputhje 
me këtë ligj, dhe organet e punësimit janë të obliguara të bashkëpunojnë me Këshillin. 
Në rastet kur organi i punësimit nuk bashkëpunon, Këshilli i raporton për këtë 
mosbashkëpunim Kuvendit, i cili njoftimin ia përcjell eprorit të tij të drejtpërdrejtë, dhe 
Kryeministrit 
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Neni 19 
Raporti vjetor 

 
1. Këshilli i paraqet raport vjetor Kuvendit të Kosovës. Këshilli një kopje te raportit 

për informim ia përcjell Kryeministrit.  
2. Raporti i Këshillit i vihet në dispozicion publikut pas aprovimit nga Kuvendi. 

Raporti botohet në Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës.  
 

Neni 20 
Sekretariati i Këshillit 

 
1. Në kuadër te këshillit funksion Sekretariati i tij, i cili ndihmon këshillin në 

realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të këshillit.  
2. Sekretariati udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv i Sekretariatit i cili i përgjigjet 

drejtpërdrejtë Kryetarit të Këshillit. Drejtori dhe nëpunësit e sekretariatit janë 
nëpunës civil.  

 
Neni 21 

Financimi i Këshillit 
 
1. Këshilli financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. Këshilli ka vijën e vetë 

buxhetore e cila i garanton pavarësinë e tij.  
2. Këshilli mund të marr kontribute nga donatorët dhe ato nuk duhet të ndikojnë në 

pavarësinë e Këshillit.  
3. Për kontributet e donatorëve që pranohen njoftohet Kuvendi.  
4. Niveli i pagës së kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit caktohet në pajtim me ligjin 

për pagat e zyrtareve të lartë. 
 

Neni 22 
Rregullorja e punës së Këshillit dhe Kodi i Etikës 

 
Këshilli miraton Rregulloren e Punës dhe Kodin e Etikës 
 

Neni 23 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Pas hyrjes në fuqi te këtij ligji shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut, Nr. 2008/12, për 
Ndryshimin e Rregullores Nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil në Kosovë. 
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Neni 24 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-192 
15 korrik 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-040-2010, datë 02.08.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 77 / 16 GUSHT 2010 

 108 



 
Ligji Nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civilë 

LIGJI Nr. 03/L-147 
PËR PAGAT E NËPUNËSVE CIVILË 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 109 
Kreu II: Paga bazë ........................................................................................................................................ 110 
Kreu III: Pagesat shtesë................................................................................................................................ 114 
Kreu IV: Kompensimi i pagës dhe pagesat e tjera ....................................................................................... 116 
Kreu V: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare ......................................................................................... 118 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) dhe nenit 101 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PAGAT E NËPUNËSVE CIVILË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i sistemit dhe strukturës së pagave, shtesave dhe 
kompensimeve të tjera për nëpunësit civilë, sipas përkufizimit të Ligjit për Shërbimin 
Civil të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Burimi i pagave 

 
Mjetet financiare për pagat, shtesat dhe kompensimet e tjera të nëpunësve civilë, 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 3 
Mbrojtja e të drejtave për pagë 

 
1. E drejta e nëpunësve civilë për pagë të drejtë dhe të rregullt është e garantuar në 

bazë të kushteve të përcaktuara me këtë ligj dhe me Ligjin e Shërbimit Civil.  
2. Institucionet e administratës publike të Republikës së Kosovës janë të detyruara të 

paguajnë pagë të njëjtë për punën me vlerë të njëjtë.  
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3. E drejta për marrjen e pagës së rregullt mund të pezullohet vetëm në përputhje me 
kushtet e përcaktuara në Ligjin e Shërbimit Civil.  

4. Nëpunësit civil kanë të drejtë në pagën e garantuar, në përputhje me dispozitat e 
përgjithshme të punës.  

 
Neni 4 

Përbërësit e pagës dhe përfitimet e tjera 
 
1. Paga e nëpunësve civilë përbëhet nga paga bazë dhe nga shtesat mbi pagën bazë, të 

përcaktuara me këtë ligj.  
2. Nëpunësit civil kanë të drejtë të përfitojnë shtesa të caktuara mbi pagën bazë; 

pjesën variabile të pagës; kompensime të pagës dhe kompensime të shpenzimeve, 
sipas kushteve të përcaktuara me ligj  

 
KREU II 

PAGA BAZË 
 

Neni 5 
Paga bazë 

 
1. Paga bazë, sipas këtij ligji është rezultat i çmimit të punës, përkatësisht vlerës për 

punën e thjeshtë dhe koeficientet e caktuar për çdo grup e nëngrup, si dhe shumat e 
rritura të përvojës së punës, për çdo vit të plotë, në përqindje të caktuar  

2. Paga bazë sipas këtij ligji është rezultat i angazhimit dhe përkushtimit të nëpunësit 
civil në pozitën e tij të punës në raport me tërësinë e pozitave të tjera të punës të 
përcaktuara me akt nënligjor nga Qeveria e Republikës së Kosovës  

 
Neni 6 

Klasifikimi i pozitave të gradave të pagës në shërbimin civil 
 
1. Me qëllim të përcaktimit të pagës bazë, pozitat në shërbimin civil ndahen në katër 

kategori funksionale dhe klasifikohen në njërën nga katërmbëdhjetë (14) gradat e 
pagës. Raporti në mes të pagës minimale dhe maksimale të nëpunësve civil sipas 
këtij ligji është në proporcion një (1) me pesë (5).  

2. Katër kategoritë funksionale janë këto:  
2.1. nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues;  
2.2. nëpunës civilë të nivelit drejtues;  
2.3. nëpunës civilë të nivelit profesional;  
2.4. nëpunës civilë të nivelit tekniko - administrativ.  

3. Nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues, konsiderohen këto pozicione:  
3.1. drejtues i lartë tre (3) - grada e pagës një (1);  
3.2. drejtues i lartë dy (2) - grada e pagës dy (2);  
3.3. drejtues i lartë një (1)- grada e pagës tre (3).  

4. Nëpunës civilë të nivelit drejtues, konsiderohen këto pozicione:  
4.1. drejtues katër (4) - grada e pagës katër (4); 
4.2. drejtues tre (3) - grada e pagës pesë (5); 
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4.3. drejtues dy (2) - grada e pagës gjashtë (6); 
4.4. drejtues një (1) - grada e pagës shtatë (7). 

5. Nëpunës civilë të nivelit ekzekutues dhe profesional, konsiderohen këto pozicione:  
5.1. ekzekutues dhe profesional tre (3) - grada e pagës tetë (8); 
5.2. ekzekutues dhe profesional dy (2) - grada e pagës nëntë (9); 
5.3. ekzekutues dhe profesional një (1) - grada e pagës dhjetë (10); 

6. Nëpunës civilë të nivelit administrativ, konsiderohen këto pozicione:  
6.1. administrativ katër (4) - grada e pagës njëmbëdhjetë (11);  
6.2. administrativ tre (3) - grada e pagës dymbëdhjetë (12);  
6.3. administrativ dy (2) - grada e pagës trembëdhjetë (13);  
6.4. administrativ një (1) - grada e pagës katërmbëdhjetë (14).  

7. Gradat e pagës një (1), dy (2), tre (3) dhe katërmbëdhjetë (14) kanë nga pesë (5) 
hapa të pagës, ndërsa gradat e pagës nga katër (4) deri në trembëdhjetë (13) kanë 
nga dymbëdhjetë (12) hapa të pagës.  

8. Klasifikimi i gradës të pagës bëhet, varësisht, nga:  
8.1. përgjegjësia;  
8.2. ndërlikueshmëria;  
8.3. aftësitë komunikuese ndërpersonale;  
8.4. kualifikimet disponuese dhe;  
8.5. kushtet në punë.  

9. Për klasifikimin e pozitës në gradën përkatëse, përshkrimi i detyrave për atë pozitë 
krahasohet me një përkufizim të gradave, të cilat përcaktojnë, për secilën gradë, 
shkallën e përgjegjësisë, kompleksitetin, aftësitë ndërpersonale, si dhe kualifikimet 
dhe përvojën e nevojshme për atë gradë.  

10. Klasifikimi i përgjithshëm i pozicioneve të punës në Shërbimin Civil, standardet 
dhe procedurat për klasifikimin e secilës pozitë në gradën përkatëse, në bazë të 
përshkrimit të punës, si dhe përcaktimi i hapave të pagës, përcaktohen nga Qeveria 
me akte nënligjore, pas propozimit të ministrisë përgjegjëse për administratën 
publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa.  

 
Neni 7 

Përgjegjësia për klasifikimin e pozitave 
 
1. Udhëheqësit e institucioneve të administratës publike ia propozojnë gradat e 

pozitave në institucionin e tyre ministrisë përgjegjëse për administratë publike, në 
bazë të rekomandimeve të personit përgjegjës për burime njerëzore në institucionin 
e tyre, i cili është përgjegjës për zbatimin e standardeve dhe procedurave për 
klasifikimin e vendeve të punës në Shërbimin Civil.  

2. Grada për secilin pozicion të punës dhe ndryshimet, miratohen nga Qeveria, me 
propozim të institucionit përkatës dhe aprovimit paraprak të ministrisë përgjegjëse 
për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financat.  

 
Neni 8 

Llogaritja e pagës bazë 
 
1. Paga bazë e nëpunësit civil llogaritet duke shumëzuar koeficientin me vlerën e 

koeficientit.  
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2. Koeficienti i pozicionit të punës përcaktohet nga hapi për çdo gradë të klasifikimit, 
në pajtim me aktin nënligjor të përcaktuar në nenin 6 të këtij ligji.  

3. Vlera e koeficientit propozohet nga Qeveria dhe përcaktohet me Ligjin vjetor për 
buxhetin.  

 
Neni 9 

Kushtet e pagesës 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin pagën bazë për numrin e orëve të 

përcaktuara në aktin e kontratës së punës.  
2. Nëpunësit civilë të cilët punojnë me orar jo të plotë kanë të drejtë të marrin pagën 

bazë në proporcion me orët e punës të cilat u janë caktuar atyre me kontratën e 
punës.  

 
Neni 10 

Vendosja e koeficientit 
 
1. Nëpunësit civilë, pas emërimit fillestar në një gradë, përfitojnë pagën sipas hapit 

një (1) të gradës përkatëse.  
2. Pas gradimit në një pozitë të lirë në një gradë më të lartë, nëpunësit civilë mund të 

vendosen në gradë të re, deri në tre (3) koeficient më të lartë, mbi koeficientin e 
tyre aktual.  

3. Pas transferimit në një pozitë të lirë në gradën e njëjtë me atë të pozitës së tyre 
aktuale, nëpunësit civilë vendosen në gradën e re në koeficientin e njëjtë si në 
koeficientin aktual apo në koeficientet më të lartë mbi koeficientin e tyre aktual.  

 
Neni 11 

Avancimi në hapa në bazë të vlerësimit të punës 
 
1. Nëpunësit civilë avancojnë nga hapi i tyre aktual në një hap më të lartë në bazë të 

vlerësimit të punës, i cili zbatohet në përputhje me rregulloren e posaçme për 
vlerësimin e punës, brenda kufijve buxhetorë, të përcaktuar në paragrafët 4 dhe 5 
të këtij neni.  

2. Parametrat vlerësues që duhet të merren parasysh me rastin e avancimit të 
nëpunësve civil sipas këtij ligji janë:  
2.1. aftësitë dhe shkathtësitë profesionale të treguara në vendin e punës;  
2.2. shkalla e angazhimit dhe e përkushtimit;  
2.3. rezultatet e arritura në punë dhe kontributi;  
2.4. respektimi – zënia e afateve, dinamikave, efikasiteti dhe efektiviteti; dhe  
2.5. cilësia e punëve të kryera.  

3. Për gradat katër (4) deri në trembëdhjetë (13), rritja e koeficientit në bazë të 
performancës (rendimentit) përcaktohet si vijon:  
3.1. nëpunësit civilë, puna e të cilëve është vlerësuar si “e mirë” në cilindo vit, 

avancojnë një hap në fund të atij viti, me kusht që hapi i tyre aktual të jetë 
nën hapin katër (4). Nëse hapi i tyre aktual është katër (4) ose më i lartë, 
nëpunësit civilë puna e të cilëve është vlerësuar si “e mirë” gjatë dy (2) 
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vjetëve të njëpasnjëshëm avancojnë një hap në fund të vitit të dytë, me kusht 
që koeficienti i tyre aktual të jetë nën hapin tetë (8), që është hapi më i lartë 
për këtë kategori.  

3.2. nëpunësit civilë, puna e të cilëve vlerësohet si “shumë e mirë” në cilindo vit, 
avancojnë dy (2) hapa në fund të atij viti nëse hapi i tyre aktual është nën 
hapin pesë (5) ose një hap, nëse hapi i tyre aktual është hapi pesë (5). Nëse 
hapi i tyre aktual është hapi gjashtë (6) ose më shumë, nëpunësit civilë, puna 
e të cilëve është vlerësuar si “shumë e mirë” në cilindo vit, avancojnë një 
hap në fund të atij viti, me kusht që hapi i tyre aktual të jetë nën hapin dhjetë 
(10), që është hapi më i lartë për këtë kategori;  

3.3. nëpunësit civilë, puna e të cilëve është vlerësuar si “e shkëlqyeshme” në 
cilindo vit, do të avancojnë dy (2) hapa në fund të atij viti, nëse hapi i tyre 
aktual është nën hapin njëmbëdhjetë (11) dhe një hap, nëse hapi i tyre aktual 
është hapi njëmbëdhjetë (11).  

4. Për gradat një (1) deri tre (3) dhe për gradën katërmbëdhjetë (14), rritja e 
koeficientit në bazë të performancës (rendimentit) përcaktohet si vijon: nëpunësit 
civilë, puna e të cilëve në cilindo vit vlerësohet si “e mirë” ose më e lartë, 
avancojnë me një hap në fund të atij viti derisa të arrijnë hapin pesë (5), që është 
hapi maksimal për këto grada.  

5. Nuk mund të ketë shkallë mbi 5% (për qind) të nëpunësve civilë në një institucion 
që mund të vlerësohen si,,të e shkëlqyeshëm” në cilindo vit, jo më shumë se 15 % 
(për qind) të nëpunësve civilë në një institucion që mund të vlerësohen si “shumë 
të mirë” në cilindo vit, dhe jo më shumë se 30% (për qind) të nëpunësve civilë në 
një institucion që mund të vlerësohen si “shumë të mirë” në cilindo vit.  

6. Në çdo vit kalendarik, ministria përgjegjëse për administratë publike në koordinim 
me ministrinë përgjegjëse për financa me kohë propozojnë buxhetin për rritjet që 
rezultojnë nga vlerësimi i punës. Buxheti për rritjet, që rezultojnë nga vlerësimi i 
punës, shprehet si përqindje e buxhetit të përgjithshëm për pagat bazë në të gjitha 
institucionet e administratës publike dhe kjo përqindje e buxhetit aplikohet për të 
gjitha institucionet e administratës publike.  

7. Institucionet e administratës publike, duke u bazuar në përqindjet e përcaktuara në 
paragrafin 4 të këtij neni, dorëzojnë në ministrinë përgjegjëse për administratë 
publike një raport, i cili paraqet numrin e personelit të vlerësuar në secilën nga 
pesë (5) kategoritë e vlerësimit, si dhe rritjet në shumën e përgjithshme të pagave 
bazë.  

8. Avancimi në hapa në bazë të vlerësimit të punës aplikohet dhe hyn në fuqi nga 
hyrja në fuqi e Ligjit Vjetor të Buxhetit, në bazë të vlerësimit të punës për vitin e 
kaluar kalendarik.  

 
Neni 12 

Koeficienti për nëpunësit civilë të transferuar në pozitë përkatëse pune 
 
1. Nëpunësi civil i cili përgjithnjë ose përkohësisht është transferuar në pozitë tjetër 

pune të rangut – emërtimit të njëjtë, sikurse edhe pozita e punës nga e cila është 
transferuar, i caktohet koeficienti të cilin e ka pasur para transferimit.  

2. Nëpunësi civil i cili për shkak të vlerësimit të performancës jo të mirë, shkaqeve 
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disiplinore dhe të papërgjegjësisë së mjaftueshme transferohet në pozitë pune më 
të ulët, i caktohet koeficienti dhe paga gjegjëse ekzistuese e asaj pozite pune në 
momentin e transferimit.  

 
Neni 13 

Koeficienti për nëpunësit civilë të cilët kthehen nga periudha e pezullimit të 
përkohshëm 

 
1. Nëpunësit civilë të cilët kthehen nga periudha e pezullimit të përkohshëm, në 

përputhje me Ligjin e Shërbimit Civil, vendosen në koeficientin si vijon: 
2. kur kthehen në një pozitë me gradë dhe koeficient të njëjtë të cilin e kanë pasur 

para pezullimit të përkohshëm në shërbimin civil;  
3. kur pas pezullimit të përkohshëm të vërtetuar në procedurë ligjore si të pa drejtë 

dhe të pa arsyeshëm kthehen në një pozitë të lirë në një gradë më të lartë se ajo të 
cilën e kanë pasur para pezullimit të përkohshëm, ata mund të vendosen në një 
gradë të re në koeficientin e ardhshëm, më të lartë se ai të cilin e kanë pasur para 
pezullimit;  

4. kur kthehen në një pozitë me gradë më të ulët, për shkaqe që përfshijnë masat 
disiplinore, vendosen në koeficientin dhe gradën më të ulët në përputhje me 
parimet e përcaktuara në Ligjin e Shërbimit Civil.  

 
KREU III 

PAGESAT SHTESË 
 

Neni 14 
Pagesat shtesë mbi pagën bazë 

 
1. Shtesat mbi pagën bazë janë:  

1.1. shtesa për punë me ndërrime dhe jashtë orarit të punës;  
1.2. shtesa për kushte specifike pune; dhe  
1.3. shtesa për kushtet e tregut.  

 
Neni 15 

Pagesa për punën me ndërrime dhe jashtë orarit të punës 
 
1. Në institucionet e administratës publike, ku ekziston nevoja për punë me ndërrime 

sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin e Shërbimit Civil, nëpunësit civilë, të cilët 
punojnë në ndërrime jashtë orarit të rregullt të punës, kanë të drejtë të marrin 
shtesën për punë me ndërrime.  

2. Institucionet e administratës publike, të cilat kanë nevojë për punë me ndërrime, 
duhet të kërkojnë miratimin e ministrisë përgjegjëse për administratë publike mbi 
programin e punës me ndërrime, e cila autorizon shumën e shtesave për punën me 
ndërrime, që mund të paguhet nga institucionet e administratës publike.  

3. Kushtet, shuma dhe metoda për llogaritjen e shtesës për punë me ndërrime, 
përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria, pas propozimit të ministrisë 
përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa.  
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Neni 16 
Shtesat mbi pagën bazë për kushtet specifike të punës 

 
1. Në institucionet e administratës publike, në të cilat ekziston nevoja që disa nëpunës 

civilë të punojnë në kushte specifike pune, ku si pjesë e detyrave të tyre të rregullta 
ata iu ekspozohen kushteve dhe kërkesave të veçanta në vendin e punës dhe që 
paraqesin rrezik për shëndetin, institucioni kërkon miratimin e një shtese për 
kushte të punës për këta nëpunës civilë, sipas aktit nënligjor të përcaktuar në 
paragrafin 2. të këtij neni.  

2. Kriteret për përkufizimin e kushteve specifike të punës, shuma e shtesës si dhe 
procedurat për paraqitjen e kërkesës për shtesën për kushte specifike pune, 
përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria, pas propozimit të ministrisë 
përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financat.  

 
Neni 17 

Shtesat mbi pagën bazë për kushtet e dhe kërkesat e veçanta 
të vendeve të punës dhe të tregut të punës 

 
1. Për pozitat ose llojet e pozitave për të cilat niveli i pagës për personelin e ngjashëm 

nga organizatat dhe punëdhënësit e tjerë jashtë Shërbimit Civil është shumë më i 
lartë sesa niveli i pagës që ofrohet nga Shërbimi Civil, e kjo shkakton vështirësi të 
konsiderueshme në rekrutimin dhe mbajtjen e personelit për ato pozita ose lloje të 
pozitave nga administrata publike, ministria përgjegjëse për administratë publike, 
në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për financa, mund të kërkojë nga 
Qeveria që të miratojë një shtesë për kushtet e tregut, e cila mund të paguhet për 
këto pozita ose lloje të pozitave.  

2. Kërkesa për miratimin e kësaj shtese nga Qeveria duhet të bazohet në një analizë, e 
cila tregon se për këto pozita ose lloje të pozitave:  
2.1. çmimi i tregut për aftësitë në fjalë është shumë më i lartë se paga që ofrohet 

nga Shërbimi Civil;  
2.2. përpjekjet për rekrutimin e personelit me pagë të Shërbimit Civil kanë 

dështuar dhe/ose shkalla e dorëheqjeve është e papranueshme;  
2.3. pritet se shtesa do të ndikojë në rekrutimin dhe mbajtjen e personelit.  

3. Kushtet dhe metoda për llogaritjen e shumës së shtesave mbi pagën bazë për 
kushtet e tregut përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria, pas 
propozimit të ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë 
përgjegjëse për financa.  

 
Neni 18 

Shtesa mbi pagën për përvojën e punës 
 
1. Për çdo vit të përvojës së punës të kaluar në shërbimin civil dhe jashtë tij, përveç 

përvojës së kaluar në punë praktike, nëpunësit civil sipas këtij ligji i takon e drejta 
shtesë në pagën bazë prej 0,5%.  

2. E drejta e kompensimit për lëndim në punë, sëmundje profesionale dhe lëndim 
jashtë pune iu takon nëpunësve civil. E drejta nga paragrafi paraprak i këtij neni 
rregullohet në bazë të dispozitave përkatëse me ligj të veçantë.  
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Neni 19 
Buxheti për shtesat mbi pagën bazë 

 
1. Institucionet e administratës publike çdo vit, së bashku me kërkesën vjetore për 

buxhet, dorëzojnë në ministrinë përgjegjëse për financa shumën e nevojshme për 
mbulimin e shpenzimeve për shtesat mbi pagën bazë në institucionin përkatës.  

2. Institucionet e administratës publike çdo vit mund t’i paguajnë shtesa stafit të tyre 
vetëm me kusht që shuma e përgjithshme e shtesave dhe pagave bazë të jetë 
përcaktuar nga ministria përgjegjëse për financa, brenda llogarisë së përgjithshme 
të përcaktuara për institucionin përkatës.  

 
KREU IV 

KOMPENSIMI I PAGËS DHE PAGESAT E TJERA 
 

Neni 20 
Kompensimi i pagës 

 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin kompensim të pagës në këto raste:  

1.1. kompensim për punë jashtë orarit të rregullt gjatë ditëve të punës;  
1.2. kompensim për punë jashtë orarit gjatë fundjavës dhe  
1.3. kompensim për punë jashtë orarit gjatë festave zyrtare;  
1.4. kompensim për pushim vjetor;  
1.5. kompensim për kohën e paaftësisë së vërtetuar të përkohshme për shkak të 

sëmundjes;  
1.6. kompensim gjatë shtatzënësisë dhe lehonisë;  
1.7. kompensim në rast të shfrytëzimit të pushimit të veçantë me pagesë;  
1.8. kompensim në rast të perfeksionimit profesional të specializuar për nevojat 

e organit ose të shtetit; 
2. Nëpunësit civilë kanë të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të kryera gjatë 

ushtrimit të detyrës, si vijon:  
2.1. shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit gjatë një udhëtimi apo vizite zyrtare 

brenda ose jashtë Kosovës;  
2.2. shpenzimet e shkaktuara me rastin e shfrytëzimit të automjetit personal për 

punë zyrtare;  
2.3. shpenzimet e shkaktuara gjatë punës në terren;  
2.4. shpenzimet e shkaktuara me rastin e zhvendosjes së përkohshme ose të 

përhershme në një vend tjetër pune.  
3. Kushtet dhe metoda për llogaritjen e kompensimeve të shpenzimeve për rastet e 

caktuara përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria, pas propozimit të 
ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa.  

 
Neni 21 

Kompensimi për punën jashtë orarit 
 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë të marrin kompensim me pagesë për punë jashtë 

orarit ose kohë të lirë kur institucioni punëdhënës kërkon nga ta që të punojnë 
jashtë orarit, në rrethanat e përcaktuara me Ligjin e Shërbimit Civil.  
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2. Nëpunësit civilë, për punë jashtë orarit, kanë të drejtë të marrin kompensim me 
pagesë ose kohë të lirë nëse:  
2.1. mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë ka autorizuar paraprakisht me shkrim numrin e 

orëve të punës jashtë orarit;  
2.2. mëditje për udhëtim jashtë vendit;  
2.3. pas plotësimit të këtyre orëve, mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë vërteton me 

shkrim orët faktike të plotësuara.  
3. Pagesa për punën jashtë orarit llogaritet për çdo orë të plotë pune, duke i shtuar 

edhe vlerën si vijon:  
3.1. 30% shtesë të pagës bazë për orë të plotë për punën jashtë orarit të rregullt 

gjatë ditëve të punës;  
3.2. 50% shtesë të pagës bazë për orë të plotë për punën gjatë fundjavës.  
3.3. 100% shtesë të pagës bazë për orë të plotë për punën jashtë orarit gjatë 

festave zyrtare.  
4. Koha e lirë për çdo orë pune jashtë orarit llogaritet sipas kritereve të përcaktuara 

me paragrafin 3 të këtij neni.  
5. Kompensimi për punë jashtë orarit bëhet me pagesë  
6. Nëpunësi civil për punën jashtë orarit, në vend të kompensimit me pagesë ka te 

drejtë të kërkojë kompensim me kohë të lirë.  
 

Neni 22 
Pagesa të tjera në rrethana të veçanta 

 
1. Nëpunësit civilë kanë të drejtë në kompensim për rastet në vijim:  

1.1. paaftësi e përkohshme për punë për shkaqe shëndetësore;  
1.2. pushimi i lehonisë.  

2. Nëpunësit civilë, kanë të drejtat në vijim:  
2.1. pagesën për rastet kur janë tepricë nga puna;  
2.2. pagesën për shkak të pensionimit;  
2.3. shpërblimi i përvjetorit (jubile), dhe  
2.4. ndihma në rast të vdekjes së nëpunësit ose vdekjes së një anëtari të ngushtë 

të familjes së tij/saj dhe ndihmë familjes në rast të vdekjes së nëpunësi civil;  
2.5. Pagesën në rast të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, pa fajin e tyre dhe 

në rast të pensionimit.  
3. Kushtet e hollësishme lidhur me pikat e përcaktuara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij 

neni përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria, pas propozimit të 
ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për 
financa.  

 
Neni 23 

Buxheti për kompensim dhe pagesa të tjera 
 
Institucionet e administratës publike çdo vit, së bashku me kërkesën vjetore për buxhet, 
dorëzojnë në ministrinë përgjegjëse për financa shumën buxhetore të nevojshme për 
kompensimin dhe pagesat e tjera për institucionin përkatës. 
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KREU V 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 24 

 
Nëpunësit civil të cilët nga pozita e caktuar më e lartë transferohet në pozitë pune të 
natyrës profesionale – ekzekutive i takon koeficienti përkatës për atë pozitë pune dhe 
avancimet pasuese në bazë të meritës dhe rezultateve, në përputhje me kriteret e 
parapara me ligj. 
 

Neni 25 
Transferimi i nëpunësit civil për shkak të ristrukturimit ose të racionalizimit të 

organit 
 
Nëpunësit civil të cilët për shkak të ristrukturimit ose të racionalizimit organizativ dhe 
funksional të organit administrativ përkatës, transferohen në një pozitë pune më të ulët 
e cila i përgjigjet ose jo përgatitjes së tyre profesionale i caktohet koeficienti që i takon 
për atë pozitë pune, në atë organ ose jashtë tij. 
 

Neni 26 
Kontrollimi i zbatimit të Ligjit 

 
Kontrollimi i zbatimit të këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të këtij 
ligji, ushtrohet nga ministria përgjegjëse për administratë publike dhe ministria 
përgjegjëse për financa. 
 

Neni 27 
Ligji i aplikueshëm deri në vendosjen e kornizës së re ligjore 

 
1. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore për zbatimin e këtij ligji nga Qeveria, aktet 

nënligjore, që kanë të bëjnë me pagat, shtesat dhe kompensimet e nëpunësve civilë, 
vazhdojnë të zbatohen, me kusht që të mos jenë në kundërshtim me këtë ligj.  

2. Qeveria nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) 
muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

 
Neni 28 

Mbrojtja e pagës bazë 
 
Nëpunësit civilë, paga bazë e të cilëve pas zbatimit të këtij ligji është më e vogël se 
paga bazë e tyre ekzistuese para hyrjes në fuqi të këtij ligji, ruajnë pagën e tyre 
ekzistuese bazë deri në kohën kur paga e tyre bazë të jetë në përputhje me dispozitat e 
këtij ligji dhe me dispozitat që kanë të bëjnë me klasifikimin e përgjithshëm të 
pozicioneve të punës në Shërbimin Civil, si dhe me standardet dhe procedurat për 
klasifikimin e secilës pozitë në gradën përkatëse. 
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Neni 29 
Zbatimi i avancimit në hapa 

 
Avancimi në hapa në bazë të vlerësimit të punës, sipas nenit 11 të këtij ligji, do të 
fillojë pas një (1) viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Paga e nëpunësve civilë deri në këtë 
periudhë do të llogaritet me koeficientin e hapit 1 të gradës përkatëse të pagës. 
 

Neni 30 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-147 
13 maj 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-021-2010, datë 14.06.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 72 / 25 QERSHOR 2010 
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LIGJI Nr. 04/L-184 
PËR ADMINISTRIMIN E PUNËS NË ZYRË 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR ADMINISTRIMIN E PUNËS NË ZYRË 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe fushëveprimi 

 
Ky ligj ka për qëllim administrimin e punës në zyrë dhe dokumenteve zyrtare që nga 
evidentimi fillestar deri në procedimin përfundimtar të tyre, në institucionet e 
Republikës së Kosovës si dhe në ndërmarrjet publike. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë kete kuptim:  

1.1. Administrimi i dokumenteve zyrtare - veprimtari ndihmëse, që 
kontribuon dhe ndihmon organet e institucioneve në kryerjen e detyrave të 
tyre themelore zyrtare në mënyrë të drejtë dhe efikase.  

1.2. Zyrë - ambient për punë vetjake apo të përbashkët, me një ose më shumë 
nëpunës, që kryejnë detyra të ndryshme administrative, drejtuese apo 
organizuese; 

1.3. Akti (shkresa) - çdo hartim i shkruar me të cilin përpilohet, plotësohet, 
ndryshohet, ndërpritet ose përfundohet ndonjë veprimtari zyrtare e 
institucionit apo njësisë së brendshme organizative. Akti (shkresa) pasqyron 
një veprim të institucionit dhe vërteton se një veprim i caktuar është kryer 
zyrtarisht.  

1.4. Dokument - dëshmi materiale e ndonjë akti, fakti, ngjarje, lënde, shkrese, 
dosje, evidence ndihmëse dhe libra afaristë, dukuri e veprimtarisë njerëzore 
objektive dhe mendore e shprehur me shkrim, grafikë, vizatim, fotografi, 
material tonik ose në ndonjë mënyrë me material tjetër përkatës (papyrus, 
pergamenë, letër, shirit filmik, disketë, datoteka, dokumente me zë, 
mikroformat, duke përfshirë edhe programet dhe mjetet ndihmëse 
elektronike.  
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1.5. Shtojca - përpilim i shkruar (dokument, grafikë, tabela, vizatim ose mjet 
tjetër, të cilit i bashkëngjitet një akt-shkresë) me qëllim të plotësimit, 
dëshmisë ose shpjegimit të përmbajtjes së saj. Pjesë e një vepre të shkruar, 
që përmban lëndë plotësuese ose sqarime për pjesën themelore dhe që i 
shtohet aktit (shkresës).  

1.6. Lënda - përmbledhje e të gjitha akteve ose shkresave dhe e shtojcave, të 
cilat kanë të bëjnë me një çështje, detyrë ose problem, që është krijuar më të 
njëjtën procedurë dhe paraqet tërësi të veçantë; tërësi faktesh a të dhënash, 
që shërbejnë si mbështetje për një studim dhe që i japin vlerë njohëse.  

1.7. Dosja - përmbledhje e të gjitha lëndëve, që kanë të bëjnë me materialin e 
njëjtë ose me personin e njëjtë fizik apo juridik.  

1.8. Fashikull - grumbull i shkresave, lëndëve ose dosjeve, të cilat pas 
përfundimit të procedurës ruhen të rregulluara në kopërtina ose në kuti. 

1.9. Regjistrator- kuti e tipizuar me shtojcë, ku shkresat ose lëndët mbahen në 
rendin e caktuar me anë të mekanizmit.  

1.10. Plani i shenjave të klasifikimit - sistem logjik hierarkik, i cili mundëson 
evidencimin, rregullimin dhe gjetjen sa më të shpejtë të dokumenteve të 
caktuara ose të tërë dokumentacionit. Ky plan i shenjave të klasifikimit 
duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe të shprehë nevojën e institucionit përkatës.  

1.11. Materiali regjistrues - përbëhet nga shkresat ose lëndët, incizimet, 
fotografimet, fonografika, elektronika dhe shkresat e dokumentet e hartuara 
në mënyrë tjetër, librat, kartotekat me evidencat e këtyre shkresave, 
shkrimet e dokumenteve, si dhe mikrofilmat e tyre, të pranuara dhe të 
përpiluara në punën e institucionit.  

1.12. Evidencat themelore - shënime ose të dhëna për pasqyrimin e regjistrimit 
te akteve të ndryshme, qe udhëhiqen sipas sistemit të protokollit apo 
sistemit elektronik, duke aplikuar shenjat e klasifikimit ose pa to.  

1.13. Njësia e administrimit të dokumenteve - njësi organizative, në të cilën 
kryhen të gjitha punët e administrimit të dokumenteve zyrtare, siç janë: 
pranimi i dokumenteve, pranimi i postës, hapja dhe kontrollimi i postës, 
evidencimi dhe bashkimi i shkresave, vulosja e shkresave dhe lëndëve, 
udhëheqja e afateve të punës, dërgimi i akteve (shkresave) dhe lëndëve në 
procedim, dërgimi i postës, shpërndarja e postës (shkresave) dhe e lëndëve, 
duke përfshirë edhe postën elektronike, vënia e tyre në Depon e 
Regjistraturës, si dhe mbajtja e të gjitha vulave katrore dhe rrethore.  

1.14. Arkivi - pjesë përbërëse e njësisë për administrimin e dokumenteve ose 
njësi e veçanet organizative, në të cilën ruhen lëndët e përfunduara, 
regjistrat (evidencat) mbi aktet (shkresat) dhe lëndët, si dhe materiali tjetër 
si dokument i regjistruar, derisa t’i dorëzohet arkivit kompetent. Arkivi 
mund të organizohet edhe në mënyrë elektronike, por gjithsesi duhet të ketë 
elemente identifikuese.  

1.15. Depoja e Regjistraturës - përfshinë ruajtjen fizike dhe elektronike të 
dokumentacionit zyrtarë në lokacionin ku sistemohet dhe radhitet materiali 
regjistraturik i të gjitha strukturave organizative të institucionit përkatës. 
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Neni 3 
Njësia e administrimit të dokumenteve 

 
1. Çdo institucion i Republikës së Kosovës është i detyruar që ta ketë njësinë e 

administrimit të dokumenteve.  
2. Të gjitha dokumentet zyrtare duhet të kalojnë përmes njësisë për administrimin e 

dokumenteve, përveç në ato raste kur një gjë e tillë është e rregulluar me ligj të 
veçantë.  

3. Në njësinë e administrimit të dokumenteve kryhen shërbime profesionale-teknike 
si: informimi mbi procedurat administrative, pranimi, evidentimi, shpërndarja e 
dokumenteve në institucionet përkatëse, klasifikimi dhe ruajtja e tyre. Të gjitha 
këto veprime kryhen edhe në mënyrë elektronike.  

4. Në njësinë e administrimit të dokumenteve bëhet hapja e dokumenteve të pranuara, 
vënia e vulës së protokollit, data, evidentimi në evidencën themelore apo 
ndihmëse, dërgimi në njësinë e caktuar dhe pas përfundimit brenda institucional 
bëhet kthimi i lëndës në njësinë e administrimit të dokumenteve.  

5. Në njësinë e administrimit të dokumenteve ruhen lëndët e kryera derisa të 
dorëzohen në arkiv, si dhe lëndët që janë me afat ligjor derisa të kompletohen dhe 
të bëhet shpërndarja e tyre.  

6. Dokumentet e përfunduara procedohen në Depon e arkivit me qëllim të ruajtjes së 
tyre të mëtejme sipas afateve të vlefshmërisë së dokumenteve.  

7. Pranim-dorëzimi i materialit regjistraturik bëhet në mes të punëtorëve të arkivit 
dhe atyre të njësisë për administrimin e dokumenteve me aktin e pranim-dorëzimit.  

8. Aktet dhe lëndët mbahen në evidence sipas sistemit të protokolleve, librave internë 
dhe shenjave unike të klasifikimit sipas përmbajtjes së aktit (shkresës), si dhe në 
evidenca elektronike, në bazë të numrit unik të protokollit.  

9. Lëndët dhe aktet (shkresat) do të klasifikohen sipas përmbajtjes, në grupe kryesore, 
duke filluar nga zero (0). Në kuadër të këtij klasifikimi do të bëhet ndarja në grupe 
dhe nëngrupe.  

10. Ministria përgjegjëse për administratë publike nxjerr rregullore për shenjat unike të 
klasifikimit të dokumenteve dhe përmbajtjen e grupeve kryesore si dhe listën me 
afate për ruajtjen e dokumenteve.  

 
Neni 4 

Përgjegjësitë e Njësisë për administrimin e dokumenteve 
 
1. Njësia e administrimit të dokumenteve funksionon brenda çdo institucionit, dhe ka 

këto përgjegjësi: 
1.1. pranimin, kontrollimin, klasifikimin, evidentimin; 
1.2. përpunimin administrativo-teknik të akteve dhe lëndëve;  
1.3. dërgimin e akteve (shkresave), përkatësisht të lëndëve në procedim të 

mëtutjeshëm;  
1.4. pranimin dhe dërgimin e postës, shpërndarja e lëndëve dhe akteve;  
1.5. ruajtja e dokumenteve zyrtare, ndarja e materialit të pavlershëm të 

regjistraturës dhe dorëzimi i lëndës arkivore nga arkivi i regjistraturës, 
arkivit kompetent. 
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Neni 5 

Protokollimi dhe evidentimi i akteve 
 
1. Aktet e pranuara dhe të ndara protokollohen në evidencën themelore, me numër të 

protokollit në të njëjtën ditë në të cilën janë pranuar, me përjashtim kur:  
1.1. Aktet e caktuara për të cilat kërkohet përgjigje në afat të shkurtuar duhet 

protokolluar para akteve të tjera dhe menjëherë duhet dërguar njësive 
përkatëse për t’i pranuar.  

1.2. Nëse për shkak të numrit të madh të akteve të pranuara ose për shkaqe të 
tjera të arsyeshme nuk mund të protokollohen në të njëjtën ditë kur janë 
pranuar, atëherë do të protokollohen më së voni ditën e ardhshme para se të 
pranohen aktet e reja.  

2. Akti dhe përmbajtja e saj protokollohen në evidencë, në atë mënyrë që të shihet 
saktësisht se me cilat çështje ose materie ka të bëjë lënda.  

3. Gjatë protokollimit të aktit, regjistrohen këto të dhëna:  
3.1. Titulli i institucionit apo njësisë së brendshme organizative, me punën e të 

cilit është krijuar materiali i regjistraturës, viti i lëndës, data dhe koha e 
pranimit, numri unik bazë, i cili gjenerohet sipas radhës, shenja e 
klasifikimit, dhe numri i lëndës;  

3.2. Kur lënda është personale, që ka të bëjë me personin fizik apo juridik ose 
bëhet sipas dërguesit, evidentohet emri, mbiemri, vendbanimi dhe përmbajta 
e aktit administrativ;  

3.3. Ndërsa kur lënda ka të bëjë me më shumë persona, në evidencë shënohen të 
gjithë personat, por në pamundësi që të shënohen të gjithë, shënohet vetëm 
personi i parë.  

4. Evidentimi plotësohet në evidenca sipas sistemit të numrave themelorë me të cilin 
shënohet lënda e çdo akti të pranuar dhe të protokolluar sipas radhës në librin e 
protokollit.  

5. Të gjitha dokumentet zyrtare regjistrohen në evidenca themelore, të cilat 
përmbajnë këto të dhëna:  
5.1. shenjën e klasifikimit unik të akteve dhe lëndëve sipas përmbajtjes;  
5.2. të dhënat themelore për dërguesin dhe marrësin;  
5.3. të dhënat se ku gjendet lënda gjatë përpunimit të saj deri te arkivimi;  
5.4. përcjellja e lëndëve në procedurë administrative;  
5.5. njoftimi për përgjigje në afatin ligjor, miratimi apo refuzimi.  

6. Ministria përgjegjëse për administratë publike nxjerr akt nënligjor për evidenca 
themelore.  

 
Neni 6 

Libri i protokollit 
 
1. Në librin e protokollit regjistrohen të gjitha shkresat e pranuara sipas numrit bazë 

unik të protokollit.  
2. Në kuadër të secilit institucion, për protokollimin e akteve dhe lëndëve në 

evidencat themelore mbahet libri i protokollit të shkurtuar dhe libri i protokollit të 
madh (libri kryesor).  

 123 



 
Ligjet administrative 

3. Libri i madh i protokollit duhet të jetë edhe në mënyrë elektronike, e cila 
mundësohet përmes sistemit elektronik.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 2. i këtij neni, për aktet dhe lëndët të cilat për nga 
natyra paraqesin sekret shtetëror, mbahen libra të veçantë të protokollit. (Përdorimi 
dhe ruajtja bëhet sipas Ligjit Nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informacioneve dhe 
Verifikimin e Sigurisë).  

5. Libri i protokollit mbyllet në përfundim të çdo viti kalendarik:  
5.1. gjatë mbylljes së librit të protokollit konstatohet numri fillestar dhe 

përfundimtar i protokollit për atë vit kalendarik, i cili nënshkruhet nga 
personi përgjegjës në njësinë e administrimit të dokumenteve.  

5.2. kur libri i protokollit plotësohet para përfundimit të vitit kalendarik, bëhet 
konstatimi në pajtim me nenparagrafin 5.1. të këtij paragrafi, ndërsa numri i 
protokollit në libri i ri vazhdon nga numri i fundit i librit të përfunduar.  

5.3. në rastet kur libri i protokollit ka hapësirë të mjaftueshme mund të vazhdojë 
të përdoret edhe në vitin pasues, ndërsa numri i protokollit fillon nga numri 
një (1).  

5.4. libri i protokollit i mbyllur, dorëzohet në arkivin e institucionit në fillim të 
vitit pasues.  

 
Neni 7 

Arkivimi dhe asgjësimi i dokumenteve zyrtare 
 
1. Të gjitha lëndët e përfunduara dhe materiali tjetër i regjistraturës ruhen në arkiva, 

në njësitë përkatëse të regjistraturës (fashikull, kuti, regjistrator), që vendosen në 
dollapë, vitrina, rafte, duke siguruar lokale të përshtatshme, që të mos dëmtohen 
lëndët arkivore të vendosura. 

2. Çdo lëndë arkivore është e mbrojtur me ligj, pavarësisht nga koha, vendi dhe 
mënyra e krijimit, kush e posedon dhe ku gjendet, dhe duhet të ruhet në afat të 
përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi për lëndën arkivore.  

3. Lënda arkivore e vendosur në arkiv është e parevokueshme, e patjetërsueshme dhe 
nuk mund të asgjësohet e të keqpërdoret.  

4. Arkivisti duhet të ruajë fshehtësinë e dokumenteve zyrtare, të cilat i ka pranuar dhe 
mban përgjegjësi për tjetërsimin, humbjen dhe keqpërdorimin e tyre.  

5. Institucionet përkatëse formojnë komision për asgjësimin e dokumenteve, për të 
cilat parashikohet vjetërsia e tyre sipas legjislacionit në fuqi. Asgjësimi i 
dokumenteve zyrtare bëhet me anë të djegies së tyre në praninë e komisionit për 
asgjësim.  

6. Të gjitha lëndët të cilat arkivohen duhet të jenë në kopje origjinale.  
 

Neni 8 
Libri i arkivit 

 
1. I tërë materiali i regjistraturës, së bashku me evidencat, regjistrohet në librin e 

arkivit sipas viteve dhe shenjave klasifikuese. Libri i arkivit duhet të mbahet si 
pasqyrë e përgjithshme inventarizuese e materialit të përgjithshëm arkivor nga viti 
paraprak, i cili është krijuar.  
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2. Lëndët arkivore ruhen në arkiv sipas listës së kategorive të materialit të regjistruar, 
sipas shenjave klasifikuese, afatit të ruajtjes, përkatësisht llojeve të tjera të 
materialit të regjistraturës.  

3. Institucionet kanë për detyrë që në bazë të listës së kategorive të materialit të 
regjistruar të bëjnë zgjedhjen, ndarjen vijuese të materialit të regjistruar. Kjo do të 
bëhet më hollësisht sipas Ligjit Nr. 04/L-088 për Arkivat Shtetërore, si dhe mënyra 
e pranim-dorëzimit mes regjistraturës dhe arkivit kompetent.  

4. Regjistrimi i shkresave, lëndëve, dosjeve, akteve dhe i gjithë materiali tjetër i 
regjistraturës vendosen në librin e arkivit, kur lënda arkivore është e rregulluar.  

5. Regjistrimi në librin e arkivit bëhet sipas shenjave të klasifikimit.  
 

Neni 9 
Procedimi i lëndës arkivore 

 
1. Në të gjitha lëndët, para se të arkivohen, përpunuesi i lëndës është i obliguar të 

shënojë shenjën e arkivimit të lëndës, që është përcaktuar në bazë të listës së 
kategorive të materialit të regjistruar, dhe afatin e ruajtjes.  

2. Për çdo shenjë klasifikuese të shkresës në arkiv duhet të ketë fashikull, në të cilin 
do të ruhen lëndët në kuadër të shenjës klasifikuese.  

3. Në një fashikull mund të përdoren edhe më shumë lëndë, por fashikulli duhet të 
ketë njësinë organizative të ndarë.  

4. Në çdo fashikull duhet të shënohen këto të dhëna:  
4.1. emërtimi i njësisë organizative;  
4.2. viti kalendarik;  
4.3. shenja e klasifikimit; 
4.4. numri i lëndës prej numrit fillestar; dhe  
4.5. numri rendor, sipas të cilit fashikulli është shënuar në librin arkivor.  

5. Në kuadër të secilit institucion përcaktohet se cilat dokumente janë të nevojshme të 
ruhen dhe kanë vlerë historike, shkencore dhe juridike.  

6. Për dokumentet zyrtare, që paraqesin sekret shtetëror, personeli i arkivit është i 
detyruar që gjatë gjithë procesit dhe pas ndërprerjes së punës në arkiv ta ruajë 
sekretin shtetëror.  

7. Ministria përgjegjëse për administratë publike nxjerr akt nënligjor për rregullimin e 
përmbajtjes së dosjeve të arkivit, procedurat për menaxhimin, qasjen në të dhe 
detyrat e punës së arkivistit.  

 
Neni 10 

Ruajtja fizike dhe elektronike e materialit arkivor 
 
1. I tërë materiali arkivor ruhet në formë fizike dhe elektronike. Ruajtja fizike 

nënkupton vendosjen e materialit arkivor në depot arkivore, ndërsa ruajtja 
elektronike bëhet në serverin përkatës.  

2. Depoja e arkivit është lokal i veçantë, në të cilin ruhet materiali arkivor. Poseduesit 
e lëndës arkivore janë të obliguar që të sigurojnë kushte optimale të ruajtjes dhe 
mbrojtjes së lëndës arkivore, duke plotësuar këto kushte:  
2.1. kuadrin profesional;  
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2.2. lokalet dhe pajisjet të plotësojnë standardet për ruajtjen e materialit arkivor; 
dhe  

2.3. kushtet klimatike, kimike-biologjike dhe fizike.  
3. Ruajtja e materialit arkivor përmes serverit ose pajisjeve të tjera elektronike bëhet 

duke aplikuar sisteme elektronike. Këto sisteme duhet të sigurojnë që të kenë një 
sistem të lartë të sigurisë nga rreziqet e mundshme të krimit kibernetikë.  

4. I gjithë materiali arkivor, i cili ruhet në mënyrë elektronike, duhet të ketë edhe një 
kopje (beck up), e cila ruhet fizikisht e ndarë nga të dhënat bazë, në pajtim me 
standardet e teknologjisë informative për ruajtjen e të dhënave.  

5. Në kuadër të ruajtjes dhe mbrojtjes së materialit arkivor kryhen punët e rregullimit, 
dhënies në shfrytëzim, vlerësimi, ndarja dhe udhëheqja e evidencave për materialin 
arkivor, si dhe dorëzimi në arkivin kompetent.  

 
Neni 11 

Komunikimi zyrtar 
 
1. Të gjitha dokumentet, të cilat janë për komunikim zyrtar, duhet të përmbajnë këto 

të dhëna: emërtimin nga titulli, selinë e institucionit, të njësisë, numrin unik bazë të 
protokollit, numrin e referencës, shenjën klasifikuese (tema-subjekti), titullin të 
cilit i adresohet shkresa, tekstin e aktit (shkresës), numrin e faqeve, numrin e 
shtojcave që i bashkëngjiten lëndës, datën e shkresës, vërtetimin me vulë zyrtare, 
nënshkrimin e personit zyrtar dhe dëshminë mbi pranim-dorëzimin e lëndës.  

2. Komunikimi zyrtar mund të jetë:  
2.1. Komunikim zyrtar i jashtëm, që përfshin komunikimin e që bëhet në mes të 

një institucioni me institucione të tjera vendore dhe ndërkombëtare, si dhe 
me palë të tjera gjatë realizimit të të drejtave dhe detyrave të tyre.  

2.2. Komunikim zyrtar i brendshëm, që përfshin komunikimin në mes të njësive 
të brendshme të të njëjtit institucion për realizimin e detyrave dhe 
përgjegjësive që lidhen me mandatin e institucionit.  

3. Komunikimi zyrtar për pranim-dorëzimin e shkresave mund të bëhet përmes 
dërgimit postar dhe sistemit elektronik.  

 
Neni 12 

Komunikimi zyrtar përmes shërbimit postar 
 
1. Dërgimi postar bëhet nëpërmjet shërbimit postar ose nëpërmjet zyrtarit të postes së 

institucionit.  
2. Të gjitha lëndët e pranuara gjatë ditës së punës, deri në orën 12:00, duhet të 

dërgohen në ditën e njëjtë të punës, ndërsa lëndët e pranuara pas orës 12:00, duhet 
të dërgohen ditën e nesërme, përveç komunikimit zyrtar të brendshëm dhe 
shkresave të rëndësisë së veçantë.  

3. Lëndët duhet të vendosen në zarf, e nëse në adresë të njëjtë ka njëkohësisht më 
tepër akte për dërgim ose ndonjë material tjetër, i cili nuk mund të futet në zarf, ato 
duhet të dërgohen sipas dispozitave postare në fuqi.  

4. Zarfi në të cilin dërgohet shkresa duhet të përmbajë, në këndin e sipërm të majtë, 
emërtimin e shkurtër të lëndës dhe adresën e hollësishme të dërguesit, ndërsa emri 

 126 



 
Ligji Nr. 04/L-184 për administrimin e punës në zyrë 

i pranuesit të zarfit të shënohet në mes të zarfit me shkronja të mëdha dhe të 
lexueshme.  

5. Dokumentet, lëndët dhe aktet e tjera, të cilat janë caktuar si sekret shtetëror, 
dërgohen nëpërmes zyrtarit të autorizuar dhe dërgohen në mënyrë të shpejtuar me 
zarf të mbyllur.  

6. Zarfet, të cilat janë trajtuar si sekret shtetëror, duhet të sigurohen, vendosen në 
zarfe të mbrojtura me një copë letër të pastër, ndërsa në anën tjetër të zarfit në mes 
vendoset vula e thatë mbi dyllin e shkrirë dhe pas mbylljes vulosen pjesët e çdo 
këndi të zarfit në pajtim me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 13 

Komunikimi zyrtar përmes sistemit elektronik 
 
1. Komunikimi zyrtar përmes sistemit elektronik realizohet përmes postës 

elektronike.  
2. Komunikimi zyrtar ndërinstitucional bëhet përmes postës elektronike zyrtare, 

ndërsa palët e tjera mund të shfrytëzojnë postën private për realizimin e të drejtave 
të tyre për komunikim me institucionet e Republikës së Kosovës.  

3. Ministria përgjegjëse për administratë publike nxjerr rregullore, që përcakton 
rregullat dhe standardet e komunikimit zyrtar elektronik.  

 
Neni 14 

Përdorimi i vulave dhe formularëve 
 
1. Mënyra e vulosjes së dokumenteve të pranimit dhe përdorimit të vulave duhet të 

bëhet sipas Ligjit Nr. 03/L-054 për Vula në Institucionet e Republikës së Kosovës 
dhe ato do të përdoren sipas rregullave në fuqi.  

2. Njësia për administrimin e dokumenteve duhet të ketë formularët, të cilët duhet 
t’iu përshtaten specifikave dhe nevojave të institucionit përkatës dhe përpilohen në 
harmoni me standardet për komunikim, që përmbajnë: formatin e letrës, shkronjat 
dhe margjina, largësitë e tabulatorëve, vizualizimin horizontal dhe vertikal. Të 
gjitha këto elemente duhet t`i përmbajnë edhe formularët elektronikë.  

 
Neni 15 

Dispozitat përfundimtare 
 
1. Të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës janë të detyruara të themelojnë 

njësitë për administrimin e dokumenteve sipas dispozitave të këtij ligji në afat prej 
gjashtë (6) muajve nga hyrja në fuqi e ligjit. 

2. Ministria përgjegjëse për administratë publike kujdeset për zbatimin e këtij Ligji, 
dhe ndërmerr të gjitha veprimet për përkrahjen e institucioneve lidhur me zbatimin 
e tij.  

3. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që kanë 
rregulluar këtë çështje.  

 

 127 



 
Ligjet administrative 

Neni 16 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-184 
25 prill 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-022-2013, datë 14.05.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 18 / 28 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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Në mbështetje të Kapitullit IV neni 65 pika 1, nenit 81 pika 1, Kapitulli X neni 123 
pika 1 si dhe neni 124 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke e njohur nevojën 
për ta sjellur vendimmarrjen më afër qytetarëve për të promovuar qeverisje të mirë dhe 
kushte të jetesës për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke i kushtuar kujdes 
përkatës nevojave të posaçme dhe brengave të komuniteteve jo shumicë në Republikën 
e Kosovës; 
 
Duke i pasur parasysh parimet e vetëqeverisjes lokale të Kartës evropiane të 
vetëqeverisjes lokale dhe protokollet e saj; 
 
Duke e marrë parasysh Konventën kornizë për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe 
Kartën evropiane për gjuhët rajonale apo të pakicave dhe Konventën mbi 
bashkëpunimin ndërkufitar ndërmjet komuniteteve territoriale apo autoriteteve dhe 
protokolleve të saj; 
 
Me qëllim të themelimit të një sistemi të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të 
përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve publike në Republikën e Kosovës; 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
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LIGJIN PËR VETËQEVERISJEN LOKALE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj themelon bazën ligjore për një sistem të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale 
në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
2.1. Ky ligj përkufizon statusin ligjor të komunave, kompetencat dhe parimet e 

përgjithshme të financave komunale organizimin dhe funksionimin e organeve 
komunale, marrëdhëniet brenda komunale dhe bashkëpunimin ndërkomunal, 
duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe marrëdhëniet ndërmjet komunave 
dhe pushtetit qendror.  

2.2. Qyteti i Prishtinës, si kryeqytet i Republikës së Kosovës, do të qeveriset përmes 
një ligji të ri për Qytetin e Prishtinës. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale do të 
zbatohet për Qytetin e Prishtinës, përveç nëse parashihet ndryshe në ligjin për 
Qytetin e Prishtinës.  

2.3. Legjislacion i posaçëm mund të miratohet për t’u dhënë status dhe kompetenca 
të posaçme qyteteve të tjera.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
Çdo herë kur në këtë Ligj përdoren, termat vijuese kanë kuptimin e përcaktuar më poshtë, 
përveç rasteve kur konteksti ku paraqitet termi i tillë tregon qartë se ka kuptim tjetër: 
- “Kartë”- do të thotë Karta evropiane mbi vetëqeverisjen lokale, e miratuar nga 

Këshilli i Evropës më 15 tetor 1985. 
- “Komunitet” -do të thotë grup komuniteti që i përkasin një grupi të njëjtë etnik, 

fetar apo gjuhësor. 
- “Qeveria”- do të thotë Qeveria e Republikës së Kosovës.; 
- “Qytetar” -ka kuptimin e paraqitur në [nenin 10 të Ligjit aktual mbi Shtetësinë]; 
- “Vetëqeverisje lokale”- do të thotë e drejta dhe aftësia e autoriteteve lokale, të 

themeluara sipas këtij Ligji dhe në kuadër të kufizimeve të tij, që të rregullojnë dhe 
të menaxhojnë një pjesë substanciale të çështjeve publike nën përgjegjësinë e tyre 
dhe në interes të popullatës vendore. 

- “Komunë”- do të thotë njësia themelore e vetëqeverisjes lokale në Kosovë, e 
përbërë nga qytetarët e komuniteteve në një territor të caktuar të përcaktuar me 
ligj, siç parashihet në Ligjin mbi numrin, emrat dhe kufijtë administrativë të 
komunave, nr ______/2007; 

- “Kuvendi i Komunës”- është organi më i lartë i komunës që përbëhet prej 
anëtarëve të tij të zgjedhur. 
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- “Kryetari”- është organi më i lartë ekzekutiv i komunës që zgjidhet përmes 
zgjedhjeve të drejtpërdrejta. 

- “Parimi i subsidiaritetit”- do të thotë që çështjet publike realizohen, sa më shumë 
që të jetë e mundur, në interes të qytetarëve nga niveli më i ulët i qeverisë që është 
në gjendje të ofrojë shërbime efikase; 

- “Kompetencat vetanake”- do të thotë kompetencat që u jepen komunave me 
kushtetutë apo me ligj për të cilat ato janë plotësisht përgjegjëse për sa i përket 
interesit lokal, apo në përputhje me ligjin. 

- “Kompetencat e deleguara”- do të thotë kompetencat e qeverisë qendrore dhe të 
institucioneve të tjeraqendrore ekzekutimi i të cilave përkohësisht i caktohet me 
ligj komunave; 

- “Kompetencat e zgjeruara”- do të thotë kompetencat që u jepen me ligj një 
komune, apo një numri komunash; 

- “Rishikimi administrativ”- është e drejta dhe kompetenca e institucioneve të 
qeverisë qendrore për ta rishikuar ligjshmërinë e autoriteteve lokale në fushën e 
kompetencave të zgjeruara dhe ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e aktiviteteve të 
tyre në fushën e kompetencave të deleguara. 

- “Organi mbikqyrës”- do të thotë ministria përgjegjëse për qeverisjen lokale 
dhe/ose institucionet e tjera të Qeverisë së Republikës së Kosovës. në fushat e tyre 
përkatëse të përgjegjësisë; 

- “Mbikëqyrja e ligjshmërisë”- do të thotë rishikimi i realizuar nga organi 
mbikqyrës për t’u siguruar se aktet komunale janë nxjerrë në pajtim me dispozitat 
e zbatueshme ligjore dhe se organi që i ka nxjerrë nuk ka vepruar në tejkalim të 
mandatit të tij të miratuar ligjor; 

- “Mbikqyrja e përshtatshmërisë”- do të thotë rishikimi i bërë nga organi 
mbikqyrës për t’u siguruar se kompetencat e deleguara janë ekzekutuar në 
përputhje me rregullat, kriteret dhe standardet e përcaktuar nga qeveria qendrore 
dhe për t’u siguruar se masat e marra nga komuna kanë qenë përkatëse për arritjen 
e objektivave dhe rezultateve të përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës; 

- “Votim i shumicës”- do të thotë votim për të cilin kërkohet miratimi i më shumë 
se gjysmës së anëtarëve të pranishëm dhe votim në mbledhjen në të cilën 
shqyrtohet propozimi. Ky është një mekanizëm përmes të cilit duhet të merren 
vendimet e kuvendit të komunës; 

- “Shumica prej dy të tretave (2/3)”- do të thotë votimi që kërkon miratimin e 2/3 
e të gjithë anëtarëve të kuvendit të komunës.. 

- “Ministria”- është thotë ministria përgjegjëse për qeverisjen lokale, nëse konteksti 
qartazi nuk nënkuptohet ndryshe; 

- “Statuti i komunës”- është akti kryesor ligjor që miratohet nga komuna dhe në 
pajtim me legjislacionin e qeverisë qendrore që rregullon organizimin e brendshëm 
të komunës; 

- “Rregullorja e punës”- është akt që miratohet nga kuvendi i komunës që 
parashikon rregullat e rendit dhe të mirësjelljes. 

- “Rregullore komunale”- është akt që miratohet nga numri i kërkuar i anëtarëve të 
kuvendit të komunës që rregullon një lëmi të caktuar të kompetencave të tij; 

- “UNMIK”- i referohet Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. 
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KREU II 
KOMUNA 

 
Neni 4 

Të përgjithshme 
 
4.1. Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës, 

e përbërë nga një komunitet i qytetarëve në një territor të caktuar, të përcaktuar 
me ligj, e cila ushtron tërë pushtetin i cili nuk është i rezervuar shprehimisht për 
institucionet qendrore.  

4.2. Të gjitha organet e komunës kujdesen që qytetarët e komunës t’i gëzojnë të 
gjitha të drejtat dhe liritë pa dallim race, etnie, ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, 
mendimi politik apo mendimi tjetër, preardhjeje kombëtare apo sociale, pa 
dallim prone, lindje apo ndonjë statusi tjetër me qëllim që ata të gëzojnë të drejta 
dhe mundësi të barabarta në shërbimet komunale të të gjitha niveleve.  

4.3. Komunat i zbatojnë politikat dhe praktikat e tyre për të mbështetur 
bashkëjetesën dhe paqen ndërmjet qytetarëve të tyre dhe për të krijuar kushte të 
përshtatshme që u mundësojnë të gjithë komuniteteve për t’i shprehur, ruajtur, 
zhvilluar identitetet e tyre etnike, kulturore, fetare dhe gjuhësore.  

4.4. Të gjitha autoritetet komunale u përgjigjen qytetarëve të komunës në format e 
përcaktuara me ligj.  

4.5. Qytetarët e komunës kanë të drejtë që të marrin pjesë në aktivitetet e komunës, 
siç përshkruhet me ligj.  

4.6. Komunat kanë të drejtë të lidhin marrëveshje me fshatrat, lagjet apo 
vendbanimet brenda territorit të tyre për t’u ofruar më afër shërbime qytetarëve, 
në pajtim me nenin 35 të këtij ligji dhe statuteve të tyre.  

 
Neni 5 

Statusi ligjor i komunës 
 
Komuna është person juridik. Si person juridik, çdo komunë ka kompetenca, në mes 
tjerash, që: 

a) të padisë dhe të paditet në gjykata;  
b) të posedojë, dhe të menaxhojë pasurinë;  
c) mund të jetë pronare apo bashkëpronare e ndonjë kompanie që është në 

interes të komunës në raport me qytetarët;  
d) të lidhë kontrata;  
e) të punësojë stafin; dhe  
f) të angazhohet në aktivitete të tjera që janë të domosdoshme për realizimin e 

përgjegjësive të saj.  
 

Neni 6 
Emrat dhe Kufijtë 

 
Komunat kanë emrat dhe kufijtë e tyre, siç përshkruhet në Ligjin për Kufijtë 
administrativ të Komunave dhe mund të ndryshohen vetëm në përputhje me atë ligj. 

 134 



 
Ligji Nr. 03/L-040 për vetëqeverisjen lokale 

Neni 7 
Simbolet 

 
7.1. Komunat kanë të drejtë të përdorin simbolet e tyre, ndërmjet tjerash, stemat, 

vulat, emblemat dhe flamujt komunal.  
7.2. Komunat përdorin vulën që përfshin shenjën dhe emrin e komunës.  
7.3. Simbolet e komunës miratohen dhe ndryshohen nga kuvendi i komunës në 

pajtim me dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës dhe nuk u 
përngjajnë simboleve të shteteve të tjera apo komunave në Republikën e 
Kosovës apo jashtë saj.  

7.4. Simbolet e komunave mund të miratohen, apo ndryshohen me dy të tretën (2/3) 
e votimit të kuvendit të komunës, pas konsultimit publik gjithëpërfshirës.  

 
Neni 8 

Qytetarët e Komunës 
 
Qytetar i komunës është çdo person i cili është qytetar i përhershëm i Republikës së 
Kosovës që jeton në komunën përkatëse. 
 

Neni 9 
Gjuhët 

 
9.1. Përdorimi i gjuhëve në komunë rregullohet në pajtim me ligjin në fuqi për 

përdorimin e gjuhëve.  
9.2. Kuvendi i komunës miraton rregullore të detajuara komunale për përdorimin e 

gjuhëve brenda territorit të tij, siç përcaktohet në ligjin e zbatueshëm për 
përdorimin e gjuhëve.  

 
Neni 10 

Organet komunale 
 
Organet komunale janë kuvendi i komunës dhe kryetari, 
 

Neni 11 
Aktet e organeve komunale 

 
Kuvendi i komunës dhe kryetari kanë të drejtë të miratojnë akte dhe të ndëmarrin masa 
për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetncave të tyre. Të gjitha aktet komunale 
duhet të jenë në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 12 
Aktet e kuvendit të komunës 

 
12.1. Kuvendi i komunës mund të miratojë akte brenda fushës së kompetencave të tij.  
12.2. Aktet e kuvendit të komunës vlejnë në territorin e komunës që ka miratuar aktin. 

Këto akte përfshijnë:  
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a) statutin e komunës;  
b) rregulloren e punës;  
c) rregulloret komunale; dhe  
d) çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionim efikas të komunës.  

12.3. Statuti i komunës miratohet dhe mund të ndryshohet me, së paku, votim të dy të 
tretës së anëtarëve të kuvendit të komunës.  

12.4. Rregullorja e punës miratohet dhe ndryshohet, kur të jetë e nevojshme, me 
votimin e shumicës së anëtarëve të kuvendit të komunës. 

 
Neni 13 

Aktet e kryetarit të komunës 
 
Kryetari i komunës ka të drejtë të nxjerrë urdhëresa dhe vendime brenda fushës së 
kompetencave të tij. 
 

Neni 14 
Pasuria e komunës 

 
14.1. Komunat kanë të drejtë të posedojnë dhe menaxhojnë pasuri të luajtshme dhe të 

paluajtshme.  
14.2. Komunat kanë të drejtë të shesin dhe japin me qira pasurinë e luajtshme dhe të 

paluajtshme sipas ligjit, me përjashtim të shitjes së tokës e cila rregullohet me 
ligj të posaçëm.  

14.3. Komunat mbajnë dhe udhëheqin regjistrin e pronës së luajtshme dhe të 
paluajtshme që e kanë në shfrytëzim dhe posedim.  

 
KREU III 

KOMPETENCA KOMUNALE 
 

Neni 15 
Parimi i subsidiaritetit 

 
Komunat i ushtrojnë kompetencat e tyre sipas parimit të subsidiaritetit. 

 
Neni 16 

Kompetencat komunale 
 
Komunat i ushtrojnë kompetencat vetanake, të deleguara dhe të zgjeruara në përputhje 
me ligjin. 
 

Neni 17 
Kompetencat vetanake 

 
Komunat kanë kompetenca të plota dhe eksluzive, për sa i përket interesit lokal, duke i 
respektuar standardet e përcaktuar në legjislacionin e zbatueshëm, në fushat që vijojnë: 

a) zhvillimin lokal ekonomik;  

 136 



 
Ligji Nr. 03/L-040 për vetëqeverisjen lokale 

b) planifikimin urban dhe rural;  
c) shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin;  
d) zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e 

ndërtimit;  
e) mbrojtjen e mjedisit lokal;  
f) ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, 

përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin dhe drenazhin, trajtimin e ujërave 
të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transportit lokal dhe 
skemave të nxehjes lokale;  

g) përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale;  
h) ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë 

regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën e 
rrogave dhe trainimin e instruktorëve dhe administratorëve të arsimit;  

i) promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut  
j) ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor;  
k) ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies 

sociale, siç është përkujdesi për të cenueshmit, strehimin familjar, 
përkujdesin fëmijnor, përkujdesin për të moshuarit, duke përfshirë 
regjistrimin dhe licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse, punësimin, 
pagesën e rrogave dhe trainimin e profesionistëve të mirëqenies sociale;  

l) banimin publik;  
m) shëndetësinë publike;  
n) licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë 

të bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, 
tregjet, shitësit në rrugë, transportimin lokal publik dhe taksitë;  

o) emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;  
p) ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirës publike;  
q) turizmit;  
r) aktivitetet kulturore dhe të lira;  
s) çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre, 

apo që nuk i është parcaktuar një autoriteti tjetër;  
 

Neni 18 
Kompetencat e deleguara 

 
18.1. Autoritetet qendrore në Republikën e Kosovës u delegojnë përgjegjësi 

komunave, në pajtim me ligjin, për kompetencat vijuese:  
a) shënimet kadastrale;  
b) regjistrimin civil;  
c) regjistrimin e votuesëve;  
d) regjistrimin e biznesit dhe licencimin;  
e) distribuimin e pagesave të ndihmës sociale (me përjashtim të pensioneve);  
f) mbrotja e pyjeve që ndodhen në territorin e komunës në kuadër të 

autorizimeve të deleguara nga autoriteti qendror, duke përfshirë edhe 
dhënien e licencave për prerjen e drunjve në bazë të rregullave të miratuara 
nga Qeveria;  
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18.2. Autoritetet qendrore në Republikën e Kosovës mund t’u delegojnë kompetenca 
shtesë komunave, nëse është e nevojshme, në pajtim me ligjin.  

18.3. Kompetencat e deleguara duhet, në të gjtha rastet, të shoqërohen me financim të 
nevojshëm në përputhje me objektivat, standardet dhe kërkesat e përcaktuara 
nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  

 
Neni19 

Kompetencat e zgjeruara komunale 
 
19.1. Disa komuna, për të cilat jepet shpjegim më poshtë, kanë kompetencat e tyre të 

zgjeruara vetanake në fushën e shëndetësisë, edukimit dhe do të kenë të drejtë 
për të marrë pjesë në zgjedhjen e komandantëve të stacioneve policore, siç 
përcaktohet në nenet që vijojnë.  

19.2. Autoritetet qëndrore në Republikën e Kosovës monitorojnë ushtrimin e 
kompetencave të zgjeruara në pajtim me legjislacionin qendror, që parasheh 
qasje të barabartë në shërbimet publike; standarde minimale sasiore dhe cilësore 
në ofrimin e shërbimeve publike; kualifikime minimale të personelit dhe 
trainimit të tyre, parimet e përgjithshme për licencim dhe akreditim të ofruesëve 
të shërbimeve publike.  

19.3. Komunat që ushtrojnë kompetenca të zgjeruara komunale mund të 
bashkëpunojnë me çdo komunë në ofrimin e shërbimeve të tilla.  

 
Neni 20 

Kompetencat e zgjeruara në përkujdesin dytësor shëndetësor 
 
Komuna e Mitrovicës së Veriut, Graçanicës dhe Shtërpcës kanë kompetenca për 
ofrimin e përkujdesit dytësor shëndetësor, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e 
instutucioneve të përkujdesit shëndetësor, punësimin, pagesën e rrogave dhe trainimin 
e personelit dhe administratorëve të përkujdesit shëndetësor. 
 

Neni 21 
Kompetenca të zgjeruara në shkollimin universitar 

 
Komuna e Mitrovicës së Veriut ka kompetencë për shkollim të lartë, duke përfshirë 
regjistrimin dhe licencimin e institucioneve shkollore, punësimin, pagesën e rrogave 
dhe trajnimin e instruktorëve dhe administratorëve arsimor. 
 

Neni 22 
Kompetencat e zgjeruara në fushën e kulturës 

 
22.1. Të gjitha komunat, në të cilat komuniteti serb është shumicë, kanë kompetenca 

për të ushtruar përgjegjësitë për çështjet kulturore, duke përfshirë mbrojtjen dhe 
promovimin e trashëgimisë kulturore dhe religjioze serbe dhe të tjerëve, brenda 
territorit komunal, si dhe për mbështetjen e komunitetve lokale religjioze, në 
pajtim me ligjin në zbatim. 

22.2. Komunat mund të bashkëpunojnë me çdo komunë tjetër në çështjet kulturore.  
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Neni 23 
Të drejta të zgjeruara për pjesëmarrje në zgjedhjen e komandantëve 

të stacioneve policore lokale 
 
Komunat, në të cilat komuniteti serb është shumicë, kanë kompetenca për të ushtruar të 
drejta të zgjeruara për pjesëmarrje në zgjedhjen e komandantit lokal, sipas ligjit për 
policinë. 
 

KREU IV 
FINANCAT KOMUNALE 

 
Neni 24 

Parimet themelore të financave komunale 
 
24.1. Komunat kanë buxhetet dhe financat e tyre për financimin e kompetencave të tyre.  
24.2. Buxheti komunal përbëhet prej të hyrave vetanake; granteve nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës; donacioneve dhe të hyrave të tjera.  
24.3. Buxheti dhe financat komunale rregullohet me Ligjin për financat lokale.  
24.4. Kërkesat thelbësore për menaxhimin publik financiar dhe përgjegjshmëri, të 

përcaktuara në legjislacionin qendror, zbatohen për të gjitha komunat.  
 

Neni 25 
Shërbimet komunale që ofrohen nga ndërmarrjet komunale 

 
25.1. Në rastet ku shërbimet komunale ofrohen nga ndërmarrjet komunale, ato 

ndërmarrje duhet t’ia dorëzojnë buxhetet e tyre kuvendit të komunës për 
miratim. Propozimet buxhetore duhet të përfshijnë strukturën e propozuar të 
tarifës për ofrimin e shërbimeve dhe duhet të dorëzohen para datës 15 nëntor të 
vitit të ardhshëm fiskal.  

25.2. Në rastet kur një ndërmarrje ofron shërbime publike komunale për më shumë se 
një komunë, komunat themelojnë bord të përbashkët menaxhues për mbikëqyrje 
të aktiviteteve të ndërmarrjes.  

 
Neni 26 

Auditimi i brendshëm 
 
26.1. Komunat kanë obligim ligjor për të bërë auditim të brendshëm, së paku një herë 

në vit.  
26.2. Komunat kanë të drejtë për të themeluar një shërbim autonom të auditimit në 

komunë, apo për të siguruar auditim të brendshëm nga një firmë e akredituar e 
auditimit në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Kosovës.  

 
Neni 27 

Auditimi i jashtëm 
 
27.1. Autoriteti qendror autonom bën auditimin e jashtëm të çdo komune në baza vjetore, 

në pajtim me ligjin në zbatim të Auditorit gjeneral të Republikës së Kosovës.  
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27.2. Të gjitha raportet e auditorit dhe përgjigjet e autoriteteve lokale bëhen publike.  
 

KREU V 
BASHKËPUNIMI NDËRKOMUNAL DHE ARANZHMANET 

BRENDA KOMUNALE 
 

Neni 28 
Bashkëpunimi ndërmjet komunave të Republikës së Kosovës 

 
Komunat kanë të drejtë të bashkëpunojnë dhe krijojnë partneritete me komunat tjera të 
Republikës së Kosovës, brenda fushës së kompetencave të tyre, për kryerjen e 
funksioneve me interes të përbashkët në pajtim me parimet e Kartës Evropiane për 
Vetëqeverisje Lokale dhe në pajtim me ligjin.. 
 

Neni 29 
Partneritetet komunale 

 
29.1. Përgjegjësitë komunale në fushën e kompetencave të tyre vetanake dhe të 

zgjeruara, me përjashtim të atyre të shënuara në nenin 40.2 të këtij ligji, mund të 
ushtrohen përmes partneriteteve komunale.  

29.2. Aktivitetet e partneriteteve financohen përmes buxheteve komunale të 
komunave pjesëmarrëse.  

29.3. Parteneritetet komunale mund t’i ndërmarrin të gjtha masat e nevojshme për 
jetësimin dhe ushtrimin e bashkëpunimit funksional përmes, ndërmjet tjerash, 
themelimit të një organi vendimmarrës, të përbërë nga përfaqësuesit e emëruar 
nga kuvendet e komunave pjesëmarrëse, punësimit dhe shkarkimit të personelit 
administrativ dhe këshilldhënës dhe vendimeve mbi nevojat për financim dhe 
nevojave të tjera operacionale të partneritetit.  

29.4. Vendimet për partneritet u nënshtrohen mbikëqyrjes së ligjshmërisë në pajtim 
me dispozitat e nenit 79 të këtij ligji.  

 
Neni 30 

Bashkëpunimi ndërkufitar i komunave 
 
30.1. Komunat kanë të drejtë të lidhin marrëveshje bashkëpunimi me organe të huaja 

të vetëqeverisjes lokale në të gjitha fushat e kompetencave vetanake komunale 
dhe kompetencave të zgjeruara, me përjashtim të atyre në paragrafit 2 të nenit 40 
të këtij ligji. 

30.2. Komunat kanë të drejtë të bashkëpunojnë, brenda kompetencave të tyre, me 
komunat dhe institucionet, përfshirë agjencitë qeveritare të Republikës së 
Serbisë. Bashkëpunimi i tillë do të ketë formën e ofrimit të asistencës financiare 
dhe teknike nga ana e institucioneve të Serbisë, duke përfshirë personelin e 
specializuar dhe pajimet, në zbatimin e kompetencave komunale. 

30.3. Komunat duhet ta njoftojnë ministrinë përgjegjëse për qeverisje lokale për çdo 
synim të bashkëpunimit ndërkufitar. Njoftimi përfshinë draft marrëveshjen e 
bashkëpunimit ndërmjet komunave dhe partnerëve të propozuar.  

30.4. Draft marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet komunave do të përmbajë 
elementet në vijim:  
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a) emrat e komunave që lidhin marrëveshjen;  
b) datën e synuar të marrëveshjes;  
c) fushat e parashikuara dhe objektivat e bashkëpunimit;  
d) modalitetet për ofrimin e stafit dhe pajisjeve, nivelin e financimit, e 

mekanizmat e financimit dhe marrëveshjen procedurale, në pajtim me 
kërkesat e menaxhimit publik financiar, që zbatohen për të gjitha komunat.  

30.5. Pas shqyrtimit të draft marrëveshjes, ministria përgjegjëse për qeverisje lokale 
mund të kërkojë ndryshime të draft marrëveshjes për bashkëpunim, nëse 
konsideron se ka shkelje të ligjit dhe nuk mund të rregullohet ndryshe, ministria 
mund ta suspendojë bashkëpunimin e synuar.  

30.6. Komuna mund ta kundërshtojë një veprim të tillë të ministrisë në Gjykatën e 
Qarkut, kompetent për territorin e komunës.  

30.7. Partneritetet ndërmjet komunave të Republikës së Kosovës do të kenë të drejtë 
për marrëdhënie të drejtpërdrejta me institucionet e Republikës së Serbisë vetëm 
deri në masën e nevojshme për zbatimin praktik të aktiviteteve të partneritetit. 

 
Neni 31 

Të drejtat e komunave për të formuar asociacione 
 
Për mbrojtjen dhe promovimin e interesave të tyre të përbashkëta, komunat formojnë 
dhe marrin pjesë në asociacionet që funksionojnë, në pajtim me ligjin. 
 

Neni 32 
Asociacionet e komunave të Republikës së Kosovës 

 
32.1. Komunat individuale mund t’i bashkohen asociacioneve përfaqësuese të 

organeve vetëqeverisëse lokale të Republikës së Kosovës.  
32.2. Aktet inkorporuese dhe dokumentet financiare të asociacioneve të tilla duhet të 

bëhen publike. Komunat pjesëmarrëse duhet ta bëjnë publik informacionin për 
aktivitetetin e komunave të tilla si dhe kontributet e tyre buxhetore që u jepen 
asociacioneve.  

32.3. Asociacionet e tilla mund t’u ofrojnë anëtarëve të tyre një numër shërbimesh, 
duke përfshirë trainimin, ngritjen e kapaciteteve, ndihmën teknike dhe hulumtim 
në kompetencat komunale dhe rekomandimet politike, në pajtim me ligjin.  

 
Neni 33 

Asociacionet ndërkombëtare të autoritetve lokale 
 
Asociacionet e komunave të Republikës së Kosovës mund të bashkëpunojnë me 
asociacionet ndërkombëtare të autoriteteve lokale. 
 

Neni 34 
Fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane 

 
34.1. Çdo komunë mund të bëjë marrëveshje me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane 

brenda territorit të vet për të siguruar përmbushjen e të gjitha nevojave të të 
gjithë qytetarëve të komunës.  
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34.2. Me aprovimin e komunës, fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane, vetë apo në 
mënyrë të kombinuar, mund të kryejnë aktivitete që bëjnë pjesë në përgjegjësitë 
dhe në kompetencat e komunës. Në këtë rast, komunat ofrojnë burime të 
mjaftueshme për fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane.  

34.3. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale lëshon udhëzime për marrëveshjet 
ndërmjet komunës dhe fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve.  

34.4. Statuti dhe rregulloret lokale komunale e përcaktojnë formën e bashkëpunimit 
ndërmjet komunës dhe fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane dhe fushën 
e punës dhe organizimin e fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane. Të 
gjitha fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane e respektojnë ligjin në fuqi gjatë 
kryerjes së aktiviteteve sipas marrëveshjes me komunën.  

 
KREU VI 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Neni 35 
Kuvendi i Komunës 

 
35.1. Kuvendi i komunës është organi më i lartë në komunë dhe zgjedhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.  
35.2. Të gjithë qytetarët e komunës mund të kandidohen në kuvendin e komunës, me 

kusht që ata t’i plotësojnë kushtet e parapara në Ligjin mbi zgjedhjet lokale.  
35.3. Mandati i çdo anëtari të kuvendit të komunës verifikohet nga komisioni për 

verifikimin e mandateve që themelohet nga kuvendi i komunës, para 
nënshkrimit të mandatit nga secili këshilltar.  

35.4. Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës duhet ta nënshkruajnë betimin solemn 
si në vijim: “Betohem (ose deklaroj solemnisht) se do t’i kryej me nder, me 
besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t’i ushtroj 
autorizimet e mia si këshilltar i kuvendit të komunës së _________________, në 
mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë”. 

35.5. Anëtarët e kuvendit të komunës, të cilët nuk e nënshkruajnë betimin ose 
mandatin në pajtim me paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni brenda një muaji pas 
certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, pushojnë së qeni anëtarë. 

 
Neni 36 

Numri dhe zgjedhja e anëtarëve të kuvendit 
 
36.1. Numri i anëtarëve në kuvendin e komunës të një komune duhet të jetë 

proporcional, varësisht nga numri i qytetarëve në komunë. 
a) nëse komuna i ka deri në 10.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune përbëhet 

prej 15 anëtarëve;  
b) nëse komuna i ka prej 10.001 deri 20.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 

përbëhet prej 19 anëtarëve;  
c) nëse komuna i ka prej 20.001 deri 30.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 

përbëhet prej 21 anëtarëve;  
d) nëse komuna i ka prej 30.001 deri 50.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 

përbëhet prej 27 anëtarëve;  
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e) nëse komuna i ka prej 50.001 deri 70.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 
përbëhet prej 31 anëtarëve;  

f) nëse komuna i ka prej 70.001 deri 100.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 
përbëhet prej 35 anëtarëve;  

g) nëse komuna i ka më shumë se 100.000 qytetarë, kuvendi i asaj komune 
përbëhet prej 41 anëtarëve.  

36.2. Kuvendi i komunës së Prishtinës përbëhet prej 51 anëtarëve. 
 

Neni 37 
Mandati 

 
37.1. Mandati i anëtarëve të kuvendit të komunës është katër vite.  
37.2. Anëtari i kuvendit të komunës pushon të jetë anëtar:  

a) me rastin e përfundimit të mandatit të tij;  
b) nëse ai/ajo ndërron vendbanimin ku është zgjedhur;  
c) nëse anëtari ia paraqet kryetarit të komunës dorëheqjen me shkrim nga posti 

i tij;  
d) nëse anëtari ka qenë i dënuar për ndonjë vepër penale dhe është lëshuar 

urdhëri për burgim për gjashtë ose më shumë muaj;  
e) nëse anëtari nuk merr pjesë tre (3) muaj rresht në mbledhjet e kuvendit të 

komunës pa arsye;  
f) nëse ligji në fuqi, apo ndonjë ligj tjetër i zbatueshëm skualifikon apo e 

konsideron të papërzgjedhshëm.  
37.3. Anëtari i kuvendit të komunës në të njejtën kohë nuk mund të jetë deputet i 

Kuvendit të Republikës së Kosovës.  
 

Neni 38 
Konfliktet e interesit 

 
38.1. Anëtari i kuvendit të komunës apo anëtari i komitetit nuk mund të jetë 

pjesëmarrës në marrjen e vendimeve dhe në procedurat administrative që kanë të 
bëjnë me cilëndo çështje në të cilën ai ose ajo, apo ndonjë anëtar i afërt i 
familjes së tij apo saj, ka interes personal apo material.  

38.2. Çdo anëtar duhet t’i shfaqë të gjitha konfliktet e interesit që lindin në çdonjërën 
prej mbledhjeve në të cilën është prezent. Çdo këshilltar mund të ofrojë 
informacione për interesat e anëtarit tjetër.  

38.3. Para mbledhjes së parë të kuvendit të komunës, anëtarët e kuvendit duhet t’i 
regjistrojnë deklaratat e plota dhe të hapura rreth interesave të tyre financiare në 
një regjistër publik të cilin e mbanë shefi i administratës dhe personelit. Anëtarët 
duhet të shënojnë çdo ndërrim të gjendjes së tyre financiare posa ato të ndodhin.  

38.4. Statuti dhe Rregullorja e punës përcaktojnë masat që masat për përjashtimin e 
anëtarëve nga procesi i marrjes së vendimeve dhe nga procedurat administrative, 
aty ku kanë konflikt të interesit.  
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Neni 39 
Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të kuvendit të komunës 

 
39.1. Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës kanë të drejta dhe mundësi të barabarta 

të marrin pjesë plotësisht në punimet e kuvendit. Kuvendi i komunës siguron që 
këto të drejta dhe mundësi të parashikohen në Statutin dhe në rregulloren e tij të 
punës.  

39.2. Anëtari i kuvendit të komunës ka të drejtë të kërkojë informacione lidhur me 
çështjet komunale nga kryetari, apo nga zëvendëskryesuesi i komitetit. Kërkesa 
shqyrtohet në pajtim me procedurat që do të përcaktohen në Statut dhe 
Rregulloren e punës.  

39.3. Anëtari i kuvendit të komunës mund të dorëzojë vërejtje me shkrim, të cilat i 
bashkangjiten procesverbalit.  

39.4. Anëtari i kuvendit të komunës mund t’iu drejtohet të pranishmëve në cilindo 
komision të kuvendit të komunës anëtar i të cilit nuk është, por nuk mund të 
votojë. Ai apo ajo mund t’i propozojë kryesuesit të komitetit që të diskutohet 
ndonjë çështje që është përgjegjësi e komitetit.  

39.5. Anëtari i kuvendit të komunës mund të kërkojë nga kryetari informacione që 
janë të nevojshme për punën e tij si këshilltar. Nëse nuk është i kënaqur me 
përgjigjen, ai apo ajo mund ta ngrisë çështjen në kuvendin e komunës.  

39.6. Anëtari i kuvendit të komunës lejohet të mungojë nga vendi i punës për periudha 
kohore që janë të domosdoshme për kryerjen punëve të kuvendit.  

39.7. Kuvendi i komunës, në pajtim me Statutin e komunës dhe me udhëzimet e 
nxjerra nga qeveria qendrore, mund t’iu ofrojë kompensim anëtarëve të kuvendit 
për punën e tyre në kuvendin e komunës.  

39.8. Anëtarët e kuvendit të komunës detyrohen të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet 
e kuvendit, të thirrura në mënyrë të duhur në komisionet ku ata janë anëtarë, 
përveç rasteve kur ekzistojnë arsye të justifikueshme për mungesën e tyre.  

 
Neni 40 

Funksionimi i kuvendit të komunës 
 
40.1. Kuvendi i komunës funksionon në bazë të këtij ligji, Statutit dhe akteve të tjera 

nënligjore.  
40.2. Kuvendi i komunës nuk i delegon përgjegjësitë e tij lidhur me marrjen e 

vendimeve për:  
a) statutin dhe Rregulloren e punës, rregulloret komunale dhe miratimin, 

ndryshimin dhe shfuqizimin e tyre,  
b) miratimin e buxhetit dhe planeve investuese;  
c) miratimin e çështjeve të tjera financiare, të cilat janë të rezervuara për 

kuvendin sipas statutit apo rregullores së punës;  
d) planin vjetor të punës dhe raportin vjetor;  
e) themelimin e komisioneve të kërkuara sipas këtij Ligji;  
f) zgjedhjen e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të komunës;  
g) niveli i tarifave dhe ngarkesave;  
h) krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit të 

komunës, në pajtim me ligjin në fuqi;  
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i) emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;  
j) arritjen e marrëveshjeve ndërkomunale dhe brenda komunale;  
k) marrjen e vendimeve për t’u bashkuar me asociacione përfaqësuese të 

komunave të Republikës së Kosovës; dhe  
l) përgjegjësive të tjera që kërkohen me ligj.  

40.3. Për marrjen e vendimeve, kuvendi i komunës mund t’ia delegojë pushtetin e tij 
komitetit të kuvendit të komunës, apo kryetarit të komunës. Kuvendi i komunës 
mund të tërheqë delegimin në çdo kohë.  

 
Neni 41 

Kryesuesi i kuvendit të komunës 
 
41.1. Kuvendi i komunës e zgjedh kryesuesin e kuvendit të komunës nga radhët e 

anëtarëve.  
41.2. Kryesyesi i kuvendit të komunës zgjedhet për një mandat të njëjtë sikurse 

anëtarët e kuvendit;  
41.3. Votimi në të gjitha zgjedhjet për kryesues të kuvendit të komunës është me vota 

të fshehta.  
41.4. Për t’u zgjedhur në votimin e parë, kandidati duhet të marrë më shumë se 

gjysmën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të zgjedhur.  
41.5. Në rast se në votimin e parë asnjëri prej kandidatëve nuk e siguron shumicën e 

kërkuar, atëherë dy kandidatët me numrin më të madh të votave shkojnë në 
votimin e dytë. Kandidati që merr më shumë se gjysmën e votave të numrit të 
përgjithshëm të anëtarëve të zgjedhur do të zgjedhet kryesues i kuvendit të 
komunës. 

 
Neni 42 

Mbledhja inauguruese 
 
42.1. Kuvendi i komunës e mban mbledhjen inauguruese brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.  
42.2. Mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës thirret nga kryetari (aty ku është 

zgjedhur) brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve 
të zgjedhjeve.  

42.3. Nëse kryesuesi i Kuvendit të Komunës nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës në 
paragrafin 2 të këtij neni, mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës mund të 
thirret nga anëtari më i vjetër i zgjedhur i kuvedit komunal, brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data kur kryetari është dashur të thirrë mbledhjen 
inauguruese të kuvendit të komunës. 

42.4. Nëse anëtari më i vjetër i kuvendit nuk e thërret mbledhjen sipas detyrës së tij në 
paragrafin 3 të këtij neni, mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës mund të 
caktohet me iniciativë të shumicës së anëtarëve të zgjedhur të kuvendit të 
komunës;  

42.5. Mbledhjet e kuvendit të komunës që mbahen para zgjedhjes së kryesuesit të 
kuvendit të komunës kryesohen nga anëtari më i moshuar i kuvendit të komunës 
që është i pranishëm në mbledhje.  
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Neni 43 
Mbledhjet e kuvendit të komunës 

 
43.1. Kryesuesi i kuvendit të komunës thërret dhe kryeson mbledhjet e kuvendit të 

komunës.  
43.2. Kuvendi i Komunës mban së paku dhjetë seanca në vit, pesë prej të cilave duhet 

të mbahen gjatë gjashtë muajve të parë të vitit, siç përcaktohet me Rregulloren e 
Punës.  

43.3. Të gjithë anëtarët e kuvendit të komunës duhet të njoftohen paraprakisht me 
shkrim, ashtu siç kërkohet, shtatë (7) ditë pune para mbajtjes së mbledhjes. Në 
njoftimin e tillë shkruhet:  
a) data e mbajtjes së mbledhjes;  
b) koha e mbajtjes së mbledhjes;  
c) vendi i mbajtjes së mbledhjes;  
d) rendi i ditës për mbledhje; dhe  
e) materialet e mbledhjes.  
f) të dhëna të tjera që mund të përcaktohen me Statut ose Rregullore të Punës.  

43.4. Njoftimi dhe materialet e mbledhjes duhet të respektojnë Ligjin mbi Gjuhët. I 
njëjti njoftim duhet t’i shpallet publikut.  

43.5. Njoftimi nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni duhet gjithashtu t’i dërgohet 
ministrisë përgjegjëse për qeverisje lokale.  

 
Neni 44 

Takimet e jashtëzakonshme të kuvendit të komunës 
 
44.1. Takimi i jashtëzakonshëm i kuvendit të komunës caktohet me kërkesën e bërë 

me shkrim nga, më së paku, një e treta e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të 
kuvendit të komunës, apo me kërkesë të kryetarit.  

44.2. E drejta për të thirrur një takim të jashtëzakonshëm gjithashtu përfshin të drejtën 
për caktimin e rendit të ditës për takimin e caktuar.  

44.3. Pikat e caktuara në rendin e ditës për mbledhjet e jashtëzakonshme, nuk mund të 
ndryshohen gjatë mbledhjes. 

44.4. Takimi i jashtëzakonshëm i kuvendit të komunës nuk mbahet nëse të gjithë 
anëtarët e kuvendit të komunës dhe publiku nuk janë njoftuar me shkrim, siç 
kërkohet me rregulloret e punës, së paku tri (3) ditë pune para datës së mbajtjes 
së takimit. 

44.5. Procedurat e njëjta që kërkohen për njoftimin dhe çështjet e tjera që zbatohen 
për mbledhjet e rregullta, zbatohen për mbledhjet e jashtëzakonshme gjithashtu.  

44.6. Procedurat e lartpërmendura nuk zbatohen për takimet që thirren për shkak të 
rrethanave urgjente.  

 
Neni 45 

Takimet e hapura 
 
45.1. Takimet e kuvendit të komunës dhe të gjitha komisioneve të tij janë të hapura 

për opinion. Anëtarëve të publikut u lejohet pjesëmarrja në takime të kuvendit të 
komunës, ashtu siç është paraparë në Rregulloren e punës.  
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45.2. Njoftimi për takimin e kuvendit të komunës bëhet publik.  
45.3. Kuvendi i komunës, apo komiteti, me votën e shumicës, mund të vendosë për 

përjashtimin e opinionit nga i tërë takimi, apo nga një pjesë e tij, në rastet kur:  
a) mendohet se mbajtja e një takimi të hapur mund të shpie deri te një 

çrregullim publik apo dhunë;  
b) takimi i hapur kërcënon të zbulojë informacione [dhe dokumente], të cilat 

janë të klasifikuara si të besueshëm sipas Ligjit mbi qasjen në dokumentet 
zyrtare;  

c) kërcënon të zbulojë informacione të ndjeshme personale apo komerciale; 
ose  

d) informacione lidhur më procedurat gjyqësore të tanishme apo të ardhshme.  
45.4. Në rastet e tilla, kuvendi i komunës njofton për vendimin e marrë.  
45.5. Kuvendi i komunës mund të rregullojë me Statut, mund të themelojë rregulla 

dhe procedura për mbajtjen e seancave të mbyllura.  
 

Neni 46 
Kuorumi 

 
46.1. Kuorumi për të gjitha takimet e kuvendit të komunës dhe komiteteve të tij është 

së paku gjysma e numrit të anëtarëve të Kuvendeve Komunale.  
46.2. Kuorumi duhet të verifikohet para çdo vendimi të marrë.  

 
Neni 47 

Rendi i ditës 
 
47.1. Rendi i ditës për takimin e kuvendit të komunës caktohet nga kryesuesi i 

kuvendit të komunës në marrëveshje me Kryetarin e Komunës.  
47.2. Anëtari i kuvendit të komunës mund të kërkojë shtimin e një pikë në rendin e 

ditës gjatë seancës së rregullt të kuvendit të komunës, nëse çështja që kërkohet 
të përfshihet në rend të ditës është çështje urgjente me rëndësi publike.  

47.3. Kërkesa e tillë mund të miratohet apo refuzohet me votën e shumicës.  
47.4. Rregullorja e punës së kuvendit të komunës parasheh dispozita tjera për 

përgatitjen, miratimin dhe ndryshimin e rendit të ditës.  
 

Neni 48 
Votimi 

 
48.1. Në të gjitha takimet e kuvendit të komunës dhe komitetet e tij, çdo person, 

përfshirë edhe kryesuesin, ka nga një votë, por kryesuesi ka një votë shtesë nëse 
votimi është i barabartë për ose kundër një propozimi.  

48.2. Nëse ndryshe nuk parashihet shprehimisht në këtë ligj, vendimet e kuvendit të 
komunës aprovohen me shumicën e anëtarëve që janë të pranishëm dhe votojnë.  

48.3. Abstenimet regjistrohen me qëllim të themelimit të kuorumit, por nuk merren 
parasysh në rezultatet e votimit.  
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Neni 49 
Procesverbali 

 
Procesverbalet mbahen në pajtim me Ligjin për përdorimin e gjuhëve nga të gjitha 
takimet e kuvendit të komunës dhe komisionet e tij dhe aprovohen në takimin e 
ardhshëm. 
 

Neni 50 
Shpërndarja e kuvendit jofunksionues të komunës 

 
50.1. Nëse kuvendi i komunës dështon në kryerjen e funksionit të detyrueshëm sipas 

standardeve të përcaktuara me ligj, apo nëse bëhet jofunksionuese dhe kështu 
rrezikon ushtrimin e të drejtave themelore të qytetarëve, ministria përgjegjëse për 
qeverisje lokale njofton komunën për dështimin dhe kërkon që të ndërmerren 
masa të duhura në mënyrë që të sigurohet kryerje e qetë e funksionit komunal.  

50.2. Kuvendi i Komunës konsiderohet jo funksionuse nëse:  
a) nuk e zgjedh kryesuesin, tridhjetë (30) ditë pas themelimit;  
b) nuk miraton statutin e saj brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh pas themelimit;  
c) nuk miraton buxhetin sipas afatit të paraparë me ligjin përkatës; ose  
d) nuk mban mbledhje për një periudhë më të gjatë se gashtë (6) muaj;  

50.3. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale e njofton Qeverinë e Republikës së 
Kosovës për mosfunksionimin e komunës. Qeveria mund ta shpërndajë 
kuvendin e komunës jofunksionues.  

50.4. Zgjedhjet e reja për kuvendin e komunës mbahen në pajtim me ligjin për 
zgjedhjet komunale.  

 
Neni 51 

Komitetet e përhershme 
 
51.1. Kuvendet komunale themelojnë Komitetin për Politikë dhe Financa dhe 

Komitetin për Komunitete si komitete të përhershme.  
51.2. Kuvendi i komunës themelon komitete të tjera për të cilat konsideron se janë të 

nevojshme për kryerjen e përgjegjësive të tyre.  
51.3. Nëse nuk parashihet ndryshe me ligj, komitetet reflektojnë përbërjen e kuvendit 

të komunës.  
 

Neni 52 
Komiteti për politikë dhe financa 

 
52.1. Komiteti për politikë dhe financa kryesohet nga kryesuesi i kuvendit të komunës 

dhe përbërja e tij duhet të reflektojë përfaqësimin e entiteve politike në kuvendi i 
komunës.  

52.2. Komiteti për politikë dhe financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha 
politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, duke 
përfshirë dokumentet e planifikimin strategjik, Kornizën vjetore buxhetore 
afatmesme, planin vjetor të prokurimit, rregulloren vjetore për tatimet, tarifat 
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dhe pagesat, planin vjetor të punës për auditimin e brendshëm, buxhetin vjetor 
afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal si dhe për marrjen e 
raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në kuvendin e komunës.  

 
Neni 53 

Komiteti i komuniteteve 
 
53.1. Komiteti për komunitete përfshinë në radhët e veta shumicen e thjeshtë nga 

anëtarët e kuvendit të komunës, anëtarët tjerë janë përfaqësuesit e komuniteteve. 
Çdo komunitet që jeton në komunë përfaqësohet nga, së paku një përfaqësues në 
komitetin për komunitete. Përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë në komunë e 
përbëjnë shumicën e anëtarëve të komitetit të komuniteteve.  

53.2. Komiteti i komuniteteve është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së 
autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha 
politikave komunale, praktikave dhe aktiviteteve për t’u siguruar se të drejtat 
dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. Komiteti gjithashtu i 
rekomandon kuvendit të komunës masat që duhet të ndërmirren për të siguruar 
jetësimin e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për t’u 
avancuar, shprehur, mbrojtur dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor, fetar 
dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar mbrojtje adekuate të të drejtave të 
komuniteteve brenda komunës.  

 
Neni 54 

Zëvendëskryesuesi i komuniteteve 
 
54.1. Në komunat ku së paku 10% e qytetarëve i takojnë komuniteteve joshumicë, 

posti i zëvendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete rezervohet për 
përfaqësuesin e këtyre komuniteteve.  

54.2. Postin e zëvendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete e mban 
kandidati përfaqësues i popullatës jo shumicë, që ka marrë më shumë vota në 
listën e hapur të kandidatëve për zgjedhje në kuvendin e komunës.  

 
Neni 55 

Detyrat e zëvendëskryesuesit të Kuvendit të komunës për komunitete 
 
55.1. Zëvendëskryesuesi i kuvendit të komunës për komunitete i komunës promovon 

dialog ndërkomunal dhe shërben si pikë qendrore zyrtare për adresimin e 
brengave dhe interesave të komuniteteve joshumicë në mbledhjet e kuvendit. 

55.2. Zëvendëskryesuesi i kuvendit të komunës për komunitete është përgjegjës për 
shqyrtimin e ankesave të komuniteteve apo pjesëtarëve të tyre, në mënyrë që 
aktet apo vendimet e kuvendit të komunës të mos i shkelin të drejtat e garantuara 
kushtetuese të tyre.  

55.3. Zëvendëskryesuesi i kuvendit të komunës për komunitete, aktet apo vendimet e 
tilla ia paraqet kuvendit të komunës për rishqyrtim.  

55.4. Në rast se kuvendi i komunës nuk e shqyrton aktin apo vendimin, ose 
zëvendëskryesuesi i Kuvendit të komunës konsideron se rezultati, pas 
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rishqyrtimit, ende paraqet shkelje të të drejtave të garantuara kushtetuese, ai 
mund ta parashtrojë çështjen në Gjykatën Kushtetuese e cila mund të vendosë 
për pranimin e çështjes për shqyrtim.  

 
KREU VII 

UDHËHEQËSIA KOMUNALE/EKZEKUTIVI 
 

Neni 56 
Zgjedhja e kryetarit të komunës 

 
56.1. Kryetari i komunës zgjedhet me zgjedhje të drejtpërdrejtë në pajtim me ligjin 

mbi zgjedhjet lokale.  
56.2. Kryetari i komunës zgjidhet për një periudhe katër vjeçare.  
56.3. Mandati i kryetarit të komunës përfundon;  

a) kur ta kryejë mandatin e tij;  
b) nëse vdes;  
c) nëse jep dorëheqje;  
d) nëse ndërron vendbanimin në komunë tjetër;  
e) nëse nuk paraqitet në punë për më shumë se 1 muaj pa arsye;  
f) nëse shkarkohet nga detyra në pajtim me këtë ligj;  
g) në rast të vendimit përfundimtar të gjyqit që e privon kryetarin e komunës 

nga cilësia juridike; dhe  
h) në rast të dënimit për vepër penale me një urdhër për burgim për gjashtë (6) 

muaj ose më tepër.  
 

Neni 57 
Betimi 

 
57.1. Me rastin e zgjedhjes, kryetari e jep betimin ose deklaratën solemne para 

anëtarëve të kuvendit të komunës. Teksti i betimit është si në vijim: “Betohem 
(ose deklaroj solemnisht) që do t’i kryej detyrat e mia dhe do t’i ushtroj 
kompetencat e mia si kryetar i komunës së … me nder, besnikëri, në mënyrë të 
paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t’i siguroj 
kushtet për një jetë të qetë për të gjithë.” 

57.2. Kryetari që dështon ta japë betimin brenda një (1) muaji nga certifikimi i 
rezultateve të zgjedhjeve e humbet mandatin. 

 
Neni 58 

Përgjegjësitë e kryetarit 
 
Kryetari i komunës i zbaton përgjegjësitë në vijim: 

a) përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj; 
b) udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyr 

administrimin financiar të komunës;  
c) ushtron të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite 

kuvendit të komunës apo komiteteve të tij;  
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d) ekzekuton aktet e kuvendit të komunës;  
e) emëron apo shkarkon zëvendësit e tij/saj;  
f) emëron dhe shkarkon anëtarët e tij të cilët i ndihmojnë atij në kryerjen e 

detyrave;  
g) organizon punën dhe drejton politikën e komunës;  
h) propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në kuvendin e komunës;  
i) propozon zhvillimin komunal, planet rregullative dhe investuese, propozon 

buxhetin vjetor për miratim në kuvendin e komunës dhe e ekzekuton 
buxhetin e miratuar;  

j) raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko-financiare të 
komunës dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës, së paku njëherë 
në gjashtë muaj apo kurdoherë që kërkohet nga kuvendi i komunës; dhe  

k) mund të kërkojë që kuvendi i komunës ta shqyrtojë një akt komunal para 
hyrjes në fuqi, kur konsideron se akti cënon legjislacionin në zbatim 
dhe/apo interesin e komuniteteve.  

l) do të konsultojë nënkryetarin për komunitete për çështjet që kanë të bëjnë 
me komunitetin jo shumicë; dhe  

m) Aktivitetet tjera që i caktohen me statut.  
 

Neni 59 
Konfliktet e interesit 

 
59.1. Menjëherë pas zgjedhjes së tyre, kryetarët e komunave ndërpresin çdo kontratë 

apo lidhje që kanë, e cila mund ta vë në pikëpyetje aftësinë e tyre për kryerjen e 
përgjegjësive të tyre në mënyrë të drejtë dhe të paanshme.  

59.2. Kryetari i komunës përjashtohet nga procedurat vendimmarrëse dhe 
administrative që kanë të bëjnë me ndonjë çështje, në të cilën ai, apo ndonjë 
anëtar i afërm i familjes së tij, ka interes personal apo financiar.  

59.3. Nga kryetari i komunës kërkohet t’i paraqesë konfliktet e interesit sapo të 
paraqiten ato.  

59.4. Kryetari i komunës mundet vullnetarisht ta përjashtojë veten nga vendimmarrja 
dhe procedurat administrative, nëse konsideron që mund të ketë konflikt të 
interesit. Kryetari i komunës shënon çdo ndryshim në gjendjen financiare 
menjëherë pasi që ai të paraqitet.  

59.5. Statuti parasheh masat që duhet të ndërmirren për të përjashtuar kryetarin nga 
procedurat e vendimmarrjes dhe administrative në rastet kur ka konflikt të 
interesit.  

 
Neni 60 

Nënkryetari i Komunës 
 
60.1. Në çdo komunë, Kryetari i Komunës ka një nënkryetar.  
60.2. Nënkryetari emërohet nga kryetari për të njëjtin mandat dhe shkarkohet nga 

Kryetari.  
60.3. Me kërkesë të kryetarit, Nënkryetari i ndihmon kryetarit në ushtrimin e 

funksioneve ekzekutive të përditshme dhe vepron në emër të Kryetarit në 
mungesë të tij.  
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60.4. Kur posti i nënkryetarit mbetet i lirë, kryetari emëron nënkryetarin e ri, jo më 
vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes së postit të lirë.  

60.5. Neni 60 për konfliktet e interesit të kryetarit zbatohet mutatis mutandis për 
nënkryetarin.  

 
Neni 61 

Nënkryetari i Komunës për Komunitete 
 
61.1. Komunat ku të paktën 10% e qytetarëve i përkasin komuniteteve jo shumicë do 

të kenë një nënkryetar për komunitete.  
61.2. Nënkryetari për Komunitete do të emërohet për mandat të njëjtë si të kryetari.  
61.3. Emërimi dhe shkarkimi i Nënkryetarit për Komuniteteve propozohet nga 

Kryetari i Komunës dhe duhet të miratohet nga shumica e anëtarëve të Kuvendit 
të Komunës që janë të pranishëm dhe votojnë si dhe shumica e anëtarëve të 
Kuvendit të Komunës që janë të pranishëm dhe votojnë të cilët i përkasin 
komuniteteve jo shumicë.  

61.4. Nënkryetari për komunitete do t’i ndihmojë kryetarit dhe do të ofrojë këshilla 
dhe udhëzime për kryetarin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me komunitetin 
pakicë.  

61.5. Kur posti i nënkryetarit për komunitete mbetet i lirë, kryetari propozon 
nënkryetarin e ri, jo më vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes së postit të lirë sipas 
procedureave të paragrafit 3 të këtij neni.  

61.6. Neni 59 i këtij ligji për konfliktet e interesit të kryetarit zbatohet mutatis 
mutandis për nënkryetarin për komunitete.  

 
Neni 62 

Drejtorët Komunalë 
 
62.1. Administrata komunale organizohet në drejtorate.  
62.2. Çdo drejtorat komunal menaxhohet nga drejtori i cili emërohet dhe shkarkohet 

nga kryetari.  
62.3. Drejtorët menaxhojnë dhe udhëheqin drejtoratin e tyre në përputhje me 

udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit dhe në pajtim me ligjet dhe 
rregulloret komunale në fuqi.  

62.4. Drejtorët i raportojnë rregullisht kryetarit për çështjet që janë nën përgjegjësinë 
tyre dhe i ofrojnë atij të gjitha informatat dhe raportet e nevojshme për procesin 
e vendimmarrjes.  

 
Neni 63 

Konflikti i interesit për drejtorët 
 
63.1. Drejtorët përjashtohet nga marrja e vendimeve dhe nga procedurat 

administrative që kanë të bëjnë me çfarëdo çështjesh për të cilën ai apo ndonjë 
anëtar i ngushtë i familjes së tij ka ndonjë interes personal ose financiar.  

63.2. Nga drejtorët kërkohet që të paraqesin me shkrim çdo konflikt interesash 
menjëherë pasi shfaqen.  

63.3. Statuti dhe Rregullorja e punës përfshijnë masat të cilat merren për të 
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përjashtuar drejtorët nga vendimmarrja dhe procedurat administrative ku ata 
kanë ndeshje interesash.  

 
Neni 64 

Shkarkimi 
 
64.1. Kryetari i komunës mund të suspendohet me vendim të Qeverisë së Republikës 

së Kosovës brenda afatit prej 30 ditëve, nëse kryetari ka cenuar Kushtetutën dhe 
ligjet në fuqi; 

64.2. Nëse konsideron se janë plotësuar kushtet për suspendimin nga detyra të 
kryetarit të komunës, ministria përgjegjëse për pushtet lokal do t’i rekomandojë 
Qeverisë së Republikës së Kosovës suspendimin e atij kryetari. Qeveria e 
Republikës së Kosovës (brenda 30 ditëve) mund të suspendojë me vendim 
kryetarin e komunës dhe t’i dorëzojë lëndën gjykatës kushtetuese. 

64.3. Nëse gjykata kushtetuese e përkrah vendimin. Qeveria mund shkarkojë nga 
detyra kryetarin. 

 
KREU VIII 

ADMINISTRATA KOMUNALE 
 

Neni 65 
Shërbimi civil komunal 

 
65.1. Shërbimi civil komunal përfshin të gjithë personat e punësuar nga autoriteti 

komunal, rroga e të cilëve paguhet nga buxheti i Republikës së Kosovës, përveç:  
65.2. kryetarit, nënkryetarit/ve dhe drejtorëve komunal;  
65.3. kryesuesit, zëvendëkryesuesit/ve dhe të gjithë anëtarëve të kuvendit të komunës;  
65.4. Drejtorët komunal, drejtorët e institucioneve dhe ndërmarrjeve nën autoritetin e 

komunës dhe nëpunësit civil të administratës së komunës nuk mund të jenë 
anëtar të kuvendit të Republikës së Kosovës apo kuvendit të komunës të 
komunës ku ata punojnë.  

65.5. Zgjedhjet për kuvendin e komunës nuk përbëjnë shkak për rishqyrtimin e 
emërimeve të shërbyesve civil.  

 
Neni 66 

Administrata komunale dhe udhëheqësi i personelit 
 
66.1. Administrata komunale organizohet në drejtorate. Çdo drejtorat komunal 

menaxhohet nga drejtori. Drejtorët komunalë emërohen dhe shkarkohen nga 
kryetari.  

66.2. Administrata komunale ka udhëheqësin e personelit.  
66.3. Kryetari shpall, rekruton dhe largon udhëheqësin e personelit në pajtim me ligjin 

e aplikueshëm për shërbim civil.  
66.4. Nëse posti i udhëheqësit të personelit mbetet i zbrazët, kryetari i komunës 

emëron një anëtar të lartë të shërbimit civil komunal në cilësinë e kryesit të 
detyrës së udhëheqësit të personelit.  
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66.5. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh, kryetari rekruton udhëheqësin e personelit në 
pajtim me nenin 65.2.  

 
Neni 67 

Konfliktet e interesit 
 
Nëpunësi i administratës komunale përjashtohet nga vendimmarrja dhe procedurat 
administrative lidhur me ndonjë çështje në të cilën ai apo ajo, ose ndonjë anëtar i afërm 
i familjes së tij, ka interes personal ose financiar. 
 

KREU IX 
DEMOKRACIA E DREJTPËRDREJTË DHE MEKANIZMAT 

E PJESËMARRJES SË QYTETARËVE 
 

Neni 68 
Informimi publik dhe konsultimi 

 
68.1. Çdo komunë mban periodikisht, së paku dy herë në vit, takime publike në të 

cilat mund të marrë pjesë secili person apo organizatë me interes në komunë. 
Data dhe vendi i takimit publikohet së paku dy javë përpara. Njëra nga 
mbledhjet mbahet gjatë gjashtë muajve të parë të vitit.  

68.2. Në takime të tilla përfaqësuesit komunal informojnë pjesëmarrësit për aktivitetet 
e komunës, kurse pjesëmarrësit mund të shtrojnë pyetje dhe të japin propozime 
për përfaqësuesit e zgjedhur komunal.  

68.3. Përveç takimeve publike të cekura më lartë, komunat janë të obliguara t’i 
informojnë qytetarët e komunës për çfarëdo planesh apo programesh të 
rëndësishme me interes publik, siç rregullohet me statutin e komunës.  

68.4. Kuvendi i komunës miraton rregulloren komunale që promovon transparencë të 
organeve legjislative, ekzekutive dhe administrative të komunës, duke e rritur 
pjesëmarrjen e opinionit në marrjen e vendimeve në nivel lokal dhe duke 
lehtësuar qasjen publike në dokumentet zyrtare të komunës. Ministria 
përgjegjëse për qeverisjen lokale mund të nxjerrë udhëzime administrative për 
transparencë komunale.  

68.5. Çdo person mund të kontrollojë çfarëdo dokumenti që mbahet nga komuna, 
përveç nëse zbulimi i tillë nuk është i ndaluar sipas Ligjit mbi qasjen në 
dokumentet zyrtare.  

 
Neni 69 

E drejta e peticionit 
 
Çdo person apo organizatë me interes në komunë ka të drejtën e prezantimit të 
peticionit në kuvendin e komunës për çfarëdo çështje lidhur më përgjegjësitë dhe 
kompetencat e komunës. Kuvendi i komunës shqyrton peticionin në pajtim më statutin 
dhe rregulloren e punës. 
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Neni 70 
Iniciativa e qytetarëve 

 
70.1. Qytetarët mund të marrin iniciativë për të propozuar rregullore, brenda 

kompetencave të komunës, për miratim nga kuvendi apo me votën e qytetarëve, 
në pajtim me ligjin në zbatim.  

70.2. Propozuesit ia dorëzojnë draftin e rregullores së propozuar kryesuesit të 
kuvendit të komunës.  

70.3. Draft rregullorja e propozuar duhet të nënshkruhet nga 15% e votuesëve të 
regjistruar për t’u shqyrtuar nga kuvendi i komunës.  

70.4. Kuvendi i komunës është i obliguar ta shqyrtojë rregulloren e propozuar brenda 
60 ditësh pas pranimit.  

Neni 71 
Referendumi 

 
71.1. Qytetarët e Komunës mund të kërkojnë që rregullorja e kuvendit të komunës e 

miratuar nga kuvendi i komunës, t’i nënshtrohet referendumit.  
71.2. Kërkesa duhet t’i dorëzohet kryesuesit të kuvendit të komunës, brenda 30 ditësh 

nga data e miratimit të rregullores e cila duhet të nënshkruhet nga 10% e 
votuesëve të regjistruar.  

71.3. Kuvendi i komunës duhet ta shqyrtojë kërkesën brenda 30 ditësh pas pranimit të 
peticionit, në pajtim me ligjin në fuqi.  

 
Neni 72 

Largimi i kryetarit 
 
72.1. Qytetarët e komunës mund të ndërmarrin iniciativë për largimin e kryetarit të 

komunës.  
72.2. Kërkesa e tillë duhet të nënshkruhet nga njëzet (20) përqind e votuesëve të 

regjistruar dhe i dorëzohet kryesuesit të kuvendit të komunës, i cili e paraqet 
çështjen në institucionin përkatës për administrimin e votimit.  

72.3. Nëse shumica e votuesëve të regjistruar votojnë për largimin e kryetarit, 
zgjedhjet e reja për kryetar duhet të bëhen në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet.  

 
Neni 73 

Komitetet konsultative 
 
73.1. Kuvendi i komunës themelon komitete këshillëdhënëse sektoriale me qëllim të 

pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes.  
73.2. Anëtarësi e komiteteve përbëhet nga qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave 

joqeveritare.  
73.3. Komitetet konsultative mund të dorëzojnë propozime, bëjnë hulumtime dhe 

ofrojnë mendime për iniciativat e kuvendit të komunës, në pajtim me statutin e 
komunës.  
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KREU X 
MARRËDHËNIET NDËRMJET QEVERISË QENDRORE DHE LOKALE 

 
Neni 74 

Objektivat e shqyrtimit administrativ 
 
Shqyrtimi administrativ i komunave ka objektivat vijues: 

a) të forcojë aftësinë e organeve të vetëqeverisjes lokale në përmbushjen e 
përgjegjësive të tyre përmes këshillimit, mbështetjes dhe ndihmës;  

b) të sigurojë ligjshmëri të aktiviteteve të organeve të vetëqeverisjes lokale;  
c) të sigurojë që të drejtat dhe interesat e qytetarëve të respektohen.  

 
Neni 75 

Parimet themelore të shqyrtimit administrativ 
 
75.1. Shqyrtimi administrativ i komunave ushtrohet në pajtim me Kushtetutën dhe 

ligjin.  
75.2. Nuk mund të ushtrohet ndonjë shqyrtim paraprak nëse nuk parashihet ndryshe 

me këtë ligj.  
75.3. Shqyrtimi administrativ duhet të ketë sa më pak, që të jetë e mundur, ndikim në 

interesat e vetëqeverisjes lokale dhe nuk duhet të kufizojë të drejtën e 
autoriteteve lokale në menaxhimin e çështjeve publike që bien në fushën e 
autoritetit të tyre, në pajtim me këtë ligj.  

75.4. Intervenimi i autoritetit mbikëqyrës duhet të jetë proporcional me rëndësinë e 
interesave të cilat synon t’i mbrojë.  

 
Neni 76 

Autoritet mbikëqyrëse 
 
76.1. Ministria pëgjegjëse për qeverisje lokale është autoriteti mbikëqyrës, nëse 

përgjegjësia për mbikëqyrjen e komunave nuk i jepet me ligj ministrisë 
përgjegjëse apo institucionit që ka të bëjë me lëmi të posaçme.  

76.2. Shqyrtimi i kompetencave të deleguara ushtrohet nga organi i qeverisë qendrore 
që i ka deleguar ato.  

 
Neni 77 

Përgjegjësitë e ndërsjella dhe procesi i shqyrtimit administrativ 
 
77.1. Autoritetet komunale dhe mbikëqyrëse obligohen për të bashkëpunuar me njëri 

tjetrin në procesin e shqyrtimit.  
77.2. Të gjitha masat e shqyrtimit ndërmerren nga autoritetet mbikëqyrëse në bazë të 

akteve përkatëse administrative. Aktet e tilla ofrojnë bazën ligjore dhe 
shpjegojnë arsyet e zbatimit të masës së një mbikëqyrjeje të caktuar.  
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Neni 78 
Të drejtat e autoritetit mbikëqyrës për të qenë të informuar 

 
78.1. Autoriteti mbikëqyrës ka të drejtë të marrë dhe sigurojë informata të plota për të 

gjitha çështjet, përfshirë të drejtën për t’i vizituar zyrat komunale dhe objektet 
komunale dhe të drejtën për të kërkuar qasje në dokumentet komunale. Kryetari 
i komunës është përgjegjës për t’ia vënë në dispozicion informacionet autoritetit 
mbikëqyrës.  

78.2. Gjatë vizitave të tilla, përfaqësuesit e autoritetit mbikëqyrës nuk i japin 
udhëzime të drejtëpërdrejta stafit të organeve lokale vetëqeverisëse. Çdo kërkesë 
për dokumente i adresohet organit të qeverisjes lokale dhe shpërndarja e 
dokumenteve sigurohet nga kryetari i komunës në pajtim me paragrafin 1 të 
nenit 77 të këtij ligji.  

78.3. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale ka të drejtën për të qenë e informuar 
rregullisht nga komunat në fushat në të cilat ministria nuk është autoritet mbikëqyrës.  

 
Neni 79 

Llojet e shqyrtimit 
 
79.1. Shqyrtimi i funksionimit të komunave në fushën e kompetencave vetanake dhe 

të zgjeruara kufizohet në shqyrtimin e ligjshmërisë.  
79.2. Shqyrtimi administrativ i funksionimit të komunave në fushën e kompetencave 

të deleguara i nënshtrohet mbikëqyrjes së ligjshmërisë dhe përshtatshmërisë së 
veprimeve.  

 
Neni 80 

Shqyrtimi i rregullt i ligjshmërisë 
 
80.1. Kryetari i komunës i dërgon autoritetit mbikëqyrës listën e të gjitha akteve të 

miratuara nga kryetari dhe kuvendi në muajin paraprak, deri më datën 10 të çdo 
muaji.  

80.2. Autoriteti mbikëqyrës ka të drejtë të mbikëqyrë çdo akt i cili nuk është 
kontrolluar sipas procedurave të shqyrtimit të detyrueshëm, brenda 30 ditësh pas 
pranimit të listës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 81 

Shqyrtimi i detyrueshëm i ligjshmërisë 
 
81.1. Aktet në vijim i nënshtrohen procedurës së shqyrtimit të detyrueshëm të 

ligjshmërisë:  
a) aktet e përgjithshme të miratuara nga kuvendet komunale;  
b) vendimet lidhur me aktivitetet e përbashkëta të partneriteteve për 

bashkëpunim;  
c) aktet e miratuara brenda kornizës së implementimit të kompetencave të 

deleguara.  
81.2. Të gjitha komunat obligohen që t’ia dorëzojnë aktet e përmendura autoritetit 

mbikëqyrës brenda 7 ditësh nga dita e nxjerrjes së tyre.  
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81.3. Autoriteti mbikëqyrës vërteton pranimin e aktit të qeverisë lokale përmes 
regjistrimit në zyrën e protokollit të autoritetit mbikëqyrës.  

81.4. Autoriteti mbikëqyrës obligohet që të japë mendimin e tij për ligjshmërinë e çdo 
akti të regjistruar, brenda 15 ditësh nga pranimi i tij, në pajtim me procedurat e 
përmendura më lartë.  

 
Neni 82 

Procedura për shqyrtimin e ligjshmërisë 
 
82.1. Nëse autoriteti mbikëqyrës konsideron se një vendim apo një akt i komunës nuk 

është në përputhje më kushtetutën dhe ligjet, ai mund të kërkojë që komuna ta 
rishqyrtojë vendimin apo aktin e tillë. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet e 
supozuara të shkeljes së kushtetutës apo ligjit dhe nuk suspendon ekzekutimin e 
vendimit komunal apo akteve të tjera.  

82.2. Organi i njësisë së vetëqeverisjes lokale i përgjigjet kërkesës për rishqyrtim, 
brenda 30 ditësh nga data e pranimit të kërkesës.  

82.3. Nëse komuna pranon kërkesën për rishqyrtim, ajo mund të suspendojë 
ekzekutimin e vendimit të kontestuar apo aktit deri në shqyrtimin e saj nga 
autoritetet lokale.  

82.4. Nëse komuna nuk përgjigjet brenda afatit apo refuzon kërkesën, apo mbështet 
vendimin apo aktin e kontestuar, autoriteti mbikëqyrës mund ta kundërshtojë 
aktin në fjalë në Gjykaten e Qarkut që është kompetent për territorin e komunës, 
brenda 30 ditësh pas dështimit për t’iu përgjigjur njoftimit për refuzimin apo 
mbështetjen e vendimit apo aktit të kontestuar.  

82.5. Gjykata e Qarkut mund të urdhërojë, si masë të përkohshme, suspendimin e 
zbatimit të vendimit apo aktit të kontestuar apo akteve të tjera të përkohshme në 
pajtim me ligjin në zbatim. 

 
Neni 83 

Kërkesa për konsultim paraprak 
 
83.1. Para nxjerrjes së një akti, organi komunal mund të kërkojë konsultim me 

autoritetin mbikëqyrës.  
83.2. Kërkesa për konsultime paraprake përmban draftin e aktit që synohet të nxirret 

dhe çështjen e posaçme për të cilën kërkohet këshilla e autoritetit mbikëqyrës 
për sa i përket ligjshmërisë dhe/ose arsyeshmërisë së aktit në fjalë.  

83.3. Autoriteti mbikëqyrës obligohet të përgjigjet me shkrim brenda 30 ditësh pas 
pranimit të kërkesës.  

 
Neni 84 

Shqyrtimi i përshtatshmërisë 
 
84.1. Autoriteti mbikëqyrës përgjegjës për ushtrimin e mbikëqyrjes së kompetencave 

të deleguara ka të drejtë të kërkojë, brenda 30 ditëve nga data e pranimit të 
kopjes së aktit, që organi i vetqeverisjes lokale ta modifikojë apo shfuqizojë 
aktin e kontestuar në bazë të shqyrtimit të përshtatshmërisë.  

84.2. Nëse organi komunal nuk vepron sipas kërkesës, organi mbikëqyrës përgjegjës 
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për ushtrimin e mbikëqyrjes së përshtatshmërisë mund ta modifikojë, 
zëvendësojë aktin, apo suspendojë ekzekutimin e vendimit komunal apo akteve 
të tjera.  

84.3. Autoriteti mbikëqyrës informon organin komunal për vendimin e marrë, brenda 
5 ditësh nga data e miratimit të vendimit. 

 
Neni 85 

Ankesat e qytetarëve 
 
Ankesat e qytetarëve kundër një akti administrativ të organeve komunave shqyrtohen 
sipas ligjit për proceduren administrative. 
 

Neni 86 
Publiciteti i shqyrtimit administrativ 

 
86.1. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale i dorëzon Qeverisë dhe Kuvendit të 

Republikës së Kosovës raportin vjetor të aktiviteteve të saj lidhur me 
mbikëqyrjen e komunave në vitin paraprak deri në fund të muajit mars të çdo 
viti.  

86.2. Raporti duhet t’i vihet në dispozicion publikut  
 

KREU XI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 87 

Shfuqizimi i legjislacionit paraprak 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, i tërë legjislacioni paraprak i Ligjit mbi Vetëqeverisjen 
Lokale shfuqizohet. 
 

Neni 88 
Përafrimi i legjislacionit 

 
Jo më vonë se gjashtë (6) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, i tërë legjislacioni 
paraprak dhe rregullat duhet të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 89 
Aktet nënligjore 

 
Të gjitha aktet nënligjore që kërkohen me këtë ligj do të nxirren, jo më vonë se gjashtë 
muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 90 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
Me datën: 20.02.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 28 / 04 QERSHOR 2008  
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65(1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të administrimit të zgjedhjeve të lira, të drejta dhe demokratike për 
Kuvendet e Komunave dhe Kryetarët e Komunave dhe me qëllim të fuqizimit të 
qeverisjes lokale demokratike, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR ZGJEDHJET LOKALE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve për Kuvendet e 
Komunave dhe Kryetarët e Komunave të Kosovës. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
2.1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

“Kandidat i pavarur” do të thotë një kandidat për Anëtar të Kuvendit të 
Komunës, apo për Kryetar të Komunës, i cili nuk i takon asnjë partie politike 
ose nisme qytetare dhe nuk konkurron në emër të ndonjë subjekti tjetër politik; 
“Kandidat” do të thotë një kandidat për Anëtar të Kuvendit të Komunës, apo 
për Kryetar të Komunës, i cili garon në emër të një partie politike ose nismë 
qytetare; 
“Koalicion” do të thotë marrëveshje e dy ose më shumë subjekteve politike; 
“Komuna,” do të thotë njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e 
Kosovës, e përbërë nga qytetarët e komunitetet e një territori specifik siç është e 
përcaktuar me Ligjin mbi Numrin, Emrin dhe Kufijtë komunal; 
“KQZ” do të thotë Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve; 
“Kushtetutë” do të thotë Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 
“KZAP” do të thotë Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, organ i 
pavarur përgjegjës për shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave në lidhje me 
procesin zgjedhor; 
“Mediat” do të thotë të gjitha televizionet dhe radiostacionet që transmetojnë në 
territorin e Kosovës dhe të cilët janë të licencuara nga Komisioni i Pavarur për 
Mediave, duke përfshirë edhe mediat e shkruara; 
“Nismë qytetare” do të thotë një grup i personave të cilët vullnetarisht 
bashkohen në bazë të ideve, interesave ose pikëpamjeve të përbashkëta me 
qëllim të zgjedhjes së kandidatëve të tyre, mirëpo të cilët nuk dëshirojnë të 
formojnë një parti politike; 
“Organizatë joqeveritare” (OJQ) do të thotë çdo organizatë e regjistruar si 
organizatë joqeveritare, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi; 
“Parti politike” do të thotë një organizatë e individëve të cilët vullnetarisht 
bashkohen në bazë të ideve, interesave ose pikëpamjeve të përbashkëta, me 
qëllim të ushtrimit të ndikimit dhe zgjedhjes së përfaqësuesve të tyre në post 
publik nëse nuk është përkufizuar ndryshe sipas legjislacionit në fuqi; 
“Regjistri Qendror Civil” do të thotë regjistri i qytetarëve të përhershëm të 
Kosovës, sipas Ligjit mbi Shtetësinë dhe sipas këtij ligji; 
“Subjekt i certifikuar politik” do të thotë një subjekt politik, d.m.th. parti 
politike, koalicion i partive politike, nismë qytetare dhe kandidat i pavarur, që 
është i certifikuar nga KQZ-ja, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e KQZ-së; 
“Subjekt politik” do të thotë një parti politike, koalicion, nismë qytetare ose 
kandidat i pavarur; 
“Zgjedhje lokale” do të thotë zgjedhjet e Kuvendeve të Komunave dhe 
Kryetarëve të Komunave; 

2.2. Çfarëdo shprehje tjetër e përdorur në këtë ligj ka të njëjtin kuptim si në Ligjin 
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, përveç nëse konteksti 
kërkon ndryshe. 
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Neni 3 
Parimet themelore 

 
3.1. Mbajtja dhe administrimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe legjislacioni 

përkatës zgjedhor udhëhiqen nga parimet në vazhdim: 
- Zgjedhjet Komunale mbahen në bazë të votës së lirë, të përgjithshme, të 

barabartë, të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë në përputhje me rregullat e këtij 
ligji dhe rregullave të KQZ-së.  

- Votuesit me të drejtë vote janë të barabartë në ushtrimin e të drejtës së tyre 
për të votuar dhe për të hedhur numër të barabartë të votave në zgjedhjet e 
njëjta.  

- Çdo qytetar i Kosovës ka të drejtë për të votuar dhe të zgjidhet pa 
diskriminim në bazë të racës, etnisë, ngjyrës, gjuhës, gjinisë, besimit fetar 
apo bindjes politike, arsimit, përkatësisë sociale apo ndonjë kriteri tjetër të 
ngjashëm në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

- Organet e administrimit të zgjedhjeve ndërmarrin aktivitete për edukimin e 
votuesve me qëllim të rritjes së aftësive të votuesve për procedurat e votimit 
dhe mbrojtjes së të drejtave zgjedhore. Për këtë qëllim, organet e 
administrimit të zgjedhjeve vejnë në dispozicion materialin në gjuhët e 
komuniteteve në ato zona gjeografike ku ato komunitete gjenden dhe 
përmes mediave që veprojnë në gjuhët minoritare.  

- Liria dhe fshehtësia e votës është e garantuar. Askush nuk ka të drejtë të 
pengoj ndonjë qytetar për të votuar, ta detyroj atë të votoj në mënyrë të 
veçantë, të mbaj atë përgjegjës për votën, ose të kërkoj, kundër dëshirës së 
tij/saj, që të zbuloj votën e tij/saj ose arsyet për mosvotim.  

- Të gjitha subjektet politike janë të lira për të bërë fushatë dhe të bëjnë 
marketing zgjedhor në media, përmes mbajtjes së ngjarjeve politike dhe 
duke botuar dhe shpërndarë materiale për fushatë në çfarëdo mënyre ligjore 
në përputhje me rregullat e vendosura sipas legjislacionit të zbatueshëm.  

- Subjektet politike kanë mundësi të barabartë për emisione në radio dhe 
televizion, fonde publike dhe format të tjera të përkrahjes.  

- Përdorimi i posteve publike, burimeve ose personelit të cilitdo institucioni 
në nivel qendror ose lokal me qëllim të përkrahjes së subjektit politik në 
zgjedhje është rreptësishtë i ndaluar.  

- Subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë nëpunësit civil që përdorin 
burimet ose personelin për fushatë gjatë zgjedhjeve.  

- Të gjitha subjektet politike dhe organet zgjedhore janë të obliguara që ti 
respektojnë kërkesat për kuotën e gjinisë siç përcaktohet më tutje me këtë 
ligj.  

- Të gjitha subjektet politike, përkrahësit e tyre dhe të gjitha institucionet tjera 
janë të obliguara të respektojnë parimet themelore të përcaktuara në këtë 
nen dhe të ndërmarrin të gjitha masat për të siguruar mbajtjen e zgjedhjeve 
të lira, të drejta dhe të mirë-informuara brenda klimës së tolerancës 
demokratike, paqes dhe respektit për sundimin e ligjit. 

3.2. Kryetari i Komunës dhe anëtarët e Kuvendit Komunal, nuk mund të jenë anëtarë 
të asnjë organi tjetër të zgjedhur.  
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3.3. Të gjitha subjektet politike janë të lira për të mbajtur fushatë, në përputhje me 
rregullat dhe legjislacionin e zbatueshëm, përfshirë Kreun VIII të Ligjit mbi 
Zgjedhjet e Përgjithshme.  

3.4. Person i cili mban post publik, të zgjedhur ose emëruar nuk mund ta përdor atë 
post apo ndonjë nga burimet e tij për qëllim të sigurimit të votave. Asnjë burim i 
ndonjë institucioni të administratës publike në nivel qendror ose komunal apo 
ndonjë ndërmarrje në pronësi apo e kontrolluar nga autoritetet qendrore ose 
lokale nuk mund të përdoret apo aplikohet në mbështetje të subjektit politik në 
zgjedhje.  

3.5. Gjatë kohëzgjatjes së fushatës zgjedhore asnjë subjekt politik nuk mund të 
inkurajojë apo përfitojë nga punëtorët publik duke përdorur postin e tij apo saj 
për të bërë fushatë për subjektin politik.  

 
Neni 4 

Data dhe shpallja e zgjedhjeve 
 
4.1. Pas konsultimit me partitë politike, Kryetari i Kosovës cakton dhe shpall datën e 

zgjedhjeve lokale.  
4.2. Zgjedhjet për organet vetëqeverisëse lokale mbahen ditën e diele për çdo katër 

(4) vite. Zgjedhjet nuk mund të mbahen më herët se gjashtëdhjetë (60) ditë para 
përfundimit të mandatit dhe jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas përfundimit të 
mandatit.  

4.3. Sipas kompetencave të Presidentit të Kosovës të përcaktuara me Kushtetutë, 
vendimi i Kryetarit për të caktuar datën e zgjedhjeve bëhet jo më vonë se katër 
(4) muaj dhe jo më herët se gjashtë (6) muaj, para datës së zgjedhjeve.  

4.4. Pas shpërbërjes së Kuvendit të Komunës ose shkarkimit të Kryetarit të 
Kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej pesë (5) ditësh tek Gjykata 
Kushtetuese, zgjedhjet e parakohshme lokale shpallen nga Presidenti i Kosovës. 
Pas shpërbërjes së Kuvendit të Komunës zgjedhjet e parakohshme shpallen jo 
më vonë se dhjetë (10) ditë pas shpërbërjes. Zgjedhjet e parakohshme nuk mund 
të mbahen më herët se tridhjetë (30) ditë dhe jo më vonë se dyzetepesë (45) ditë 
pas shpërbërjes. Zgjedhjet e parakohshme qeverisen përmes ligjeve të njëjta dhe 
rregullat e KQZ-së sikurse edhe zgjedhjet tjera, përveç se KQZ-ja mund të 
ndryshojë afatet kohore në rast se kjo nevojitet për shkak të rrethanave.  

4.5. Vendimi për caktimin e zgjedhjeve bëhet publik në ‘Gazetën Zyrtare të 
Kosovës’. 

 
Neni 5 

Mandati i Kuvendeve të Komunave dhe i Kryetarëve të Komunave 
 
5.1. Mandati i Kuvendeve të Komunave dhe Kryetarëve të Komunave, mbaron në të 

njëjtin muaj, në të katërtin vit, pas datës së zgjedhjeve të rregullta, sipas nenit 37 
të Ligjit për vetëqeverisjen lokale.  

5.2. Kuvendet e komunave dhe Kryetarët e Komunave, vazhdojnë funksionin e tyre 
deri në inaugurimin e organeve të reja, përveç në rast se ato shpërbëhen në 
pajtim me Ligjin për vetëqeverisjen lokale.  
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Neni 6 
Konfirmimi dhe certifikimi i rezultateve zgjedhore 

 
KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në pajtim me Ligjin për 
zgjedhjet e përgjithshme Kreun XVI dhe rregullat e KQZ-së. 
 

KREU II 
SISTEMI ZGJEDHOR 

 
Neni 7 

Zgjedhjet për Kuvendet e Komunave 
 
7.1. Secila komunë do të konsiderohet zonë e vetme zgjedhore. Secili Kuvend i 

Komunave zgjedhet në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes votave të votuesve të cilët 
janë të regjistruar në komunën ku mbahen zgjedhjet për Kuvend të Komunës. 

7.2. Subjekti politik paraqet listën e kandidatëve për certifikim për secilën komunë 
ku marr pjesë në zgjedhje në bazë të procedurave të përcaktuara nga ky ligj, 
Ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullat e KQZ-së. Çdo listë e 
kandidateve përmban së paku 30% të kandidatëve të certifikuar nga gjinia tjetër.  

7.3. Secili subjekt politik i certifikuar do të paraqitet në “listë të hapur” votimi për 
secilën komunë në të cilën subjekti politik i certifikuar garon në zgjedhje..  

7.4. Duke ushtruar të drejtën e tij/saj të votës, votuesi voton një (1) subjekt politik të 
certifikuar dhe mund të votoj për një (1) kandidat nga lista e kandidatëve të këtij 
subjekti politik. Nëse në fletëvotim janë shënuar më shumë se një (1) kandidat, 
vetëm vota për subjektin politik llogaritet.  

7.5. Vota e hedhur për subjektin politik konsiderohet si votë për kandidatin e parë në 
listën e kandidatëve të subjektit politik. KQZ-ja siguron që fletëvotimi nuk e 
lejon votuesin të votojë njëkohësisht për subjektin politik dhe për kandidatin e 
parë në lisën e kandidatëve të këtij subjekti politik.  

 
Neni 8 

Shpërndarja e vendeve në Kuvendin e Komunës 
 
8.1. Vendet për çdo Kuvend të Komunës ndahen si vijon: 

a) numri i përgjithshëm i votave të vlefshme të fituara nga secili subjekt politik 
në komunë pjesëtohet me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, e kështu me radhë, derisa 
numri i pjesëtuesve të shfrytëzuar t’i përgjigjet numrit të përgjithshëm të 
vendeve, që do t’i ndahen atij Kuvendi i komunës;  

b) koeficientet që rezultojnë nga vargu i pjesëtimeve rregullohen në renditje 
zbritëse. Vendet iu ndahen subjekteve politike sipas koeficienteve në 
mënyrë që vendi i parë i takon subjektit që e ka koeficientin më të madh, 
vendi i dytë subjektit që e ka koeficientin e radhës më të madh, e kështu me 
radhë derisa të ndahen të gjitha vendet në Kuvendin Komunës përkatës.  

c) nëse një subjekti politik i ndahen vende që janë baraz me numrin e 
kandidatëve në listën e tij dhe ka ende vende për të ndarë, atëherë pjesa e 
mbetur e koeficientit të atij subjekti nuk merret parasysh gjatë ndarjes së 
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vendeve të mbetura. Koeficientet pasues me renditje zbritëse përdoren 
derisa të ndahen të gjitha vendet në Kuvendin e Komunës përkatës;  

d) nëse ndodh barazimi për shkak se dy ose më shumë koeficiente janë të 
njëjtë, vendi ndahet me hedhje të shortit nga kryesuesi i KQZ-së, në praninë 
e përfaqësuesve të autorizuar të subjekteve politike në fjalë.  

8.2. Të gjitha votat e fituara nga kandidatët që janë në listën e kandidatëve të çdo 
subjekti politik, numërohen ndaras. Listat me kandidatë rirenditen sipas mënyrës 
zbritëse në bazë të numrit të votave të fituara për secilin kandidat.  

8.3. Vendet që i ndahen subjektit politik sipas paragrafit 1 të këtij neni, u ndahen 
kandidatëve që gjenden në listën e rirenditur sipas paragrafit 2 të këtij neni, duke 
filluar nga kandidati i parë në listën e rirenditur sipas një renditje rreptësishtë 
zbritëse, deri në mbarimin e vendeve që i ndahen subjektit politik.  

8.4. Nëse pas ndarjes së vendeve, të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, 
kandidatëve të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga numri i 
përgjithshëm i vendeve të subjektit politik, kandidati i fundit i zgjedhur i gjinisë 
shumicë zëvendësohet nga një kandidat i përshtatshëm i gjinisë tjetër në listën e 
rirenditur për kandidatë, derisa numri i përgjithshëm i vendeve të ndara për 
gjininë pakicë të jetë së paku 30%.  

 
Neni 9 

Zgjedhjet e Kryetarëve të Komunave 
 
9.1. Për qellim të Zgjedhjeve për Kryetar Komune, secila komunë do të konsiderohet 

si një zonë e vetme zgjedhore për një anëtar.  
9.2. Kandidati për Kryetar të Komunës duhet të kualifikohet sipas nenit 30 të Ligjit 

për zgjedhjet e përgjithshme dhe për së paku tre (3) vite duhet të ketë qenë banor 
i komunës në të cilën ai apo ajo është duke garuar për t’u zgjedhur si Kryetar i 
Komunës.  

9.3. Kandidati i subjektit të certifikuar politik për pozitë të Kryetarit të Komunës 
mund të certifikohet si kandidat në zgjedhje tjera siç janë ato për Kuvend të 
Kosovës apo Kuvend të Komunës, por do të mbajë vetëm një pozitë të zgjedhur. 
Nëse zgjidhet si Kryetar Komune, kandidati nuk do të këtë të drejtë të mbajë 
vendin në Kuvendin e Kosovës apo Kuvendin e Komunës.  

9.4. Secili Kryetar i Komunës zgjidhet drejtpërdrejt nga votuesit të cilët janë të 
regjistruar për të votuar në komunën ku mbahen zgjedhjet për Kryetar të Komunës.  

9.5. Kandidati zgjidhet Kryetar i Komunës nëse ai apo ajo fiton më shumë se 50%, 
plus një (1) votë të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme të hedhura në 
atë komunë.  

9.6. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50%, plus një (1) votë të 
numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme të hedhura në atë komunë, KQZ-ja 
organizon raundin e dytë të zgjedhjeve në mes të dy kandidatëve të cilët kanë 
fituar më së shumti vota të vlefshme. Raundi i dytë i zgjedhjeve mbahet ditën e 
diele katër (4) javë pas raundit të parë.  

9.7. Kandidati i cili fiton shumicën e votave të në rrethin e dytë zgjidhet Kryetar i 
Komunës.  
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Neni 10 
Zëvendësimi i anëtarëve të Kuvendit të Komunës 

 
10.1. Mandati i anëtarit në Kuvendin e Komunës nuk mund të ndryshohet e as të 

ndërpritet para skadimit të mandatit të Kuvendit të Komunës, përveç rasteve të 
përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale.  

10.2. Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, njofton KQZ-në për vendin e lirë në 
Kuvendin e Komunës.  

10.3. KQZ-ja plotëson vendin e lirë sipas kritereve të përcaktuara në vijim:  
a) nga kandidati i radhës i kualifikuar të njëjtës gjini që gjendet në listën e 

rirenditur të kandidatëve të njëjtit subjekt politik;  
b) nga kandidati i radhës në listën e rirenditur të kandidatëve të së njëjtit 

subjekt politik, në rast se nuk ka kandidat tjetër të gjinisë së njëjtë në listën e 
rirenditur të kandidatëve;  

c) nga kandidati i radhës në listën e rirenditur të kandidatëve të subjektit 
politik i cili ka pasur koeficientin më të lartë të votave menjëherë pas 
subjektit paraprak, në pajtim me formulën e përcaktuar në nenin 7.1 të këtij 
ligji në zgjedhjet e fundit, në rast se nuk mbetet ndonjë kandidat tjetër në 
listën e rirenditur të kandidatëve të partisë politike paraprake;  

d) nga kandidati i radhës në listën e rirenditur të kandidatëve të subjektit 
politik i cili ka pasur koeficientin më të lartë të votave menjëherë pas 
subjektit paraprak, në pajtim me formulën e përcaktuar në nenin 7.1 të këtij 
ligji, në rast se anëtar është kandidat i pavarur.  

10.4. Kuvendi i Komunës shpërbëhet sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara 
me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale. 

 
Neni 11 

Përfundimi i mandatit dhe shkarkimi i Kryetarit të Komunës 
 
11.1. Mandati i kryetarit të Komunës përfundon në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje 

lokale. 
11.2. Kryetari mandati i të cilit përfundon në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni 

zëvendësohet përmes mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar në 
atë komunë. Mandati i Kryetarit të porsazgjedhur përfundon në datën e njëjtë 
sikurse mandati i kryetarit që ai/ajo e zëvendëson. 

 
KREU III 

E DREJTA PËR TË VOTUAR, REGJISTRIMI DHE CERTIFIKIMI 
 

Neni 12 
 
12.1. Kreu II (Kualifikimi i votuesve, lista e votuesve dhe periudha e kundërshtimit 

dhe konfirmimit për listën e votuesve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me 
këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, 
mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe 
me anë të këtij ligji.  

12.2. Votuesi ka të drejtë për të votuar vetëm në komunën ku ai apo ajo janë të 
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regjistruar si qytetarë të përhershëm, përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të 
ligjit.  

 
Neni 13 

 
Kreu III (Regjistrimi i partive politike dhe certifikimi i subjekteve politike), dhe 
çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në 
Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse 
përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU IV 
CERTIFIKIMI I KANDIDATËVE 

 
Neni 14 

 
Kreu IV (Certifikimi i kandidatëve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, 
e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë 
për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU V 
KODI I MIRËSJELLJES PËR SUBJEKTET POLITIKE, 

MBËSHTETËSIT E TYRE DHE KANDIDATËT 
 

Neni 15 
 
Kreu V (Kodi i mirësjelljes për subjektet politike, mbështetësit e tyre dhe kandidatët), 
dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme 
në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse 
përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU VI 
SHPENZIMET PËR ZGJEDHJET LOKALE 

 
Neni 16 

Financimi i zgjedhjeve lokale 
 
16.1. Zgjedhjet lokale financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. 
16.2. Fondet administrohen nga KQZ-ja në pajtim me Ligjin për menaxhimin e 

financave publike dhe përgjegjësitë. 
16.3. Kreu VI (kufizimet e shpenzimeve të fushatës dhe transparenca financiare), dhe 

çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e 
përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet 
lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
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KREU VII 
FUSHATA E ZGJEDHJEVE DHE NJOFTIMI PËR NGJARJET POLITIKE 

 
Neni 17 

 
Kreu VII (Fushata e zgjedhjeve dhe njoftimi për ngjarjet politike), dhe çfarëdo 
dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në 
Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse 
përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU VIII 
MEDIAT GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE 

 
Neni 18 

 
Kreu VIII (Mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me 
këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 
 

KREU IX 
VËZHGUESIT E ZGJEDHJEVE 

 
Neni 19 

 
Kreu IX (Vëzhguesit e zgjedhjeve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, 
e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë 
për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU X 
KQZ-ja 

 
Neni 20 

 
Kreu X (KQZ-ja), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për 
zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për 
zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU XI 
KOMISIONET KOMUNALE TË ZGJEDHJEVE 

 
Neni 21 

 
Kreu XI (Komisionet komunale të zgjedhjeve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me 
këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 
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KREU XII 
KËSHILLAT E VENDVOTIMEVE 

 
Neni 22 

 
Kreu XII (Këshillat e vendvotimeve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë 
çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 
 

KREU XIII 
QENDRAT E VOTIMIT DHE VOTIMI 

 
Neni 23 

 
Kreu XIII (Qendrat e votimit dhe votimi), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë 
çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 

 
KREU XIV 

VOTIMI JASHTË KOSOVËS 
 

Neni 24 
 
24.1. Votuesit të cilët përkohësisht jetojnë jashtë Kosovës kanë të drejtë të votojnë në 

zgjedhjet lokale në pajtim me procedurat dhe datën e përcaktuar Komisioni 
Qendror i Zgjedhjeve.  

24.2. Kreu XIV (Votimi jashtë Kosovës), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë 
çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të 
këtij ligji.  

 
KREU XV 

VOTIMI I PERSONAVE ME NEVOJA TË VEÇANTA 
 

Neni 25 
 
Kreu XV (Votimi i personave me nevoja të veçanta), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur 
me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 
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KREU XVI 
PROCESI I NUMËRIMIT TË FLETËVOTIMEVE 

DHE SHPALLJA E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE 
 

Neni 26 
 
Kreu XVI (Procesi i numërimit të fletëvotimeve dhe shpallja e rezultateve të 
zgjedhjeve), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e 
përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale 
përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji. 
 

KREU XVII 
INFORMIMI I VOTUESVE DHE MEDIA 

 
Neni 27 

 
Kreu XVII (Informimi i votuesve dhe media), dhe çfarëdo dispozite e ndërlidhur me 
këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mutatis 
mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij 
ligji. 
 

KREU XVIII 
KOMISIONI ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE PARASHTRESA (KZAP) 

 
Neni 28 

 
Kreu XX (Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa), dhe çfarëdo dispozite e 
ndërlidhur me këtë çështje, e Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e 
Kosovës, mutatis mutandis vlejnë për zgjedhjet lokale përveç nëse përcaktohet ndryshe 
me anë të këtij ligji. 
 

KREU XIX 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE 

 
Neni 29 
Zbatimi 

 
29.1. KQZ-ja do të nxjerr legjislacion sekondar për zbatimin e këtij Ligji. Brenda 

nëntë (9) muajve që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, KQZ-ja do ti miratoj rregullat 
e referuara në këtë ligj;  

29.2. KQZ-ja do të nxjerr rregulla tjera të cilat konsiderohen të nevojshme për 
zbatimin e këtij Ligji.  
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Neni 30 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi, ky ligj ç’fuqizon tërë legjislacionin paraprak i cili rregullon 
zgjedhjet lokale, por nuk ç’fuqizon Ligjin për zgjedhjet e përgjithshme apo Ligjin për 
vetëqeverisjen lokale. 
 

Neni 31 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-072 
5 qershor 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 32 / 15 QERSHOR 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-144 
PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIMIN E PRONËS 

SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIMIN E PRONËS 
SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim të rregullojë mënyrën e dhënies së pronës së paluajtshme të 
Komunës në shfrytëzim, këmbimin e pronës komunale me persona fizik dhe juridik, si 
dhe këmbimin e pronës me institucione qendrore dhe Agjencinë Kosovare të 
Privatizimit (AKP). 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Me këtë ligj përcaktohen të drejtat dhe obligimet e organeve të Komunës në 
menaxhimin e pronës së paluajtshme të Komunës, në raport me personat fizik dhe 
juridik, institucionet qendrore dhe AKP-në. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Pronë e paluajtshme e Komunës – pronë e paluajtshme e regjistruar në 
emër të komunës në Regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme.  

1.2. Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim – dhënia e 
pronës së paluajtshme në shfrytëzim duke përfshirë tokën dhe objektet që 
janë në pronësi të Komunës sipas procedurave të përcaktuara me këtë ligj.  

1.3. Afati kohor për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së 
paluajtshme të Komunës - periudha nga një (1) deri në pesëmbëdhjetë (15) 
vite e cila bëhet përmes ankandit publik.  
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1.4. Afati kohor për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së 
paluajtshme të Komunës - periudha kohore prej pesëmbëdhjetë (15) deri 
nëntëdhjetë e nëntë (99) vite, përmes konkurrimit të hapur.  

1.5. Këmbimi - e drejta e Komunës për të bërë ndërrimin e pronës së 
paluajtshme të Komunës me personat fizik dhe juridik, institucionet 
qendrore dhe AKP-në për qëllime të interesit publik.  

1.6. AKP – Agjencia Kosovare e Privatizimit sipas Ligjit përkatës të Agjencisë 
Kosovare të Privatizimit. 

1.7. Bordi – Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit sipas Ligjit të Agjencisë 
Kosovare të Privatizimit.  

1.8. Komunë - ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale.  
1.9. Pronar – personi fizik apo juridik i cili është titullar i pronës në bazë të 

Regjistrit të të drejtave për pronën e paluajtshme.  
1.10. Ministria – Ministria përgjegjëse për vetëqeverisjen lokale.  
1.11. Ankand publik – procesi i konkurrencës publike ku fituesi zgjidhet në bazë 

të çmimit më të lartë të ofruar dhe në raste specifike kritereve tjera të 
përcaktuara me ankand.  

1.12. Shprehja e interesit – procesi i konkurrencës publike ku fituesi zgjidhet në 
bazë të disa kritereve të specifikuara në thirrjen për oferta.  

1.13. Organi për vlerësimin financiar të pronës e cila këmbehet - organi i cili 
bën vlerësimin financiar të pronës, i cili është në kuadër të Ministrisë 
përgjegjëse.  

 
Neni 4 

Parimet e dhënies të pronës së paluajtshme komunale në shfrytëzim 
 
1. Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim bëhet duke u bazuar në 

këto parime:  
1.1. Parimin e ligjshmërisë  
1.2. Parimin e efikasitetit;  
1.3. Parimin e trajtimit të barabartë të palëve;  
1.4. Parimin e transparencës;  
1.5. Parimin e ruajtjes dhe garantimit të interesit publik;  
1.6. Parimin e ruajtjes dhe rritjes së vlerës së pronës publike komunale;  
1.7. Parimin e ruajtjes së karakteristikave dhe vlerave unikale të pronës;  
1.8. Parimin e ruajtjes së mjedisit.  

 
Neni 5 

Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër 
 
1. Procedurat për dhënien e pronës së paluajtshme komunale në shfrytëzim 

afatshkurtër, realizohen përmes konkurrencës së hapur publike dhe procedurave të 
parapara me këtë ligj.  

2. Për dhënien e pronës së paluajtshme komunale për shfrytëzim afatshkurtër, 
konkursi i hapur publik është në formën e ankandit.  

3. Procedurat për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës 
bëhet përmes procedurave të ankandit publik të cilat rregullohen me akt nënligjor.  
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Neni 6 
Dhënia në shfrytëzim afatgjatë e pronës së paluajtshme të Komunës 

 
1. Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë duhet të 

bazohet në kriteret si vijon: 
1.1. prona e paluajtshme e Komunës të jetë e regjistruar dhe publikuar në ueb-

faqen e Komunës; 
1.2. prona e paluajtshme e Komunës e cila jepet në shfrytëzim afatgjatë të jetë e 

harmonizuar me planin zhvillimor të Komunës;  
1.3. të ketë arsyeshmëri të interesit publik;  
1.4. të plotësojë kushtet dhe kriteret e përcaktuara mjedisore;  
1.5. të plotësojë kushtet e planeve urbanistike.  

2. Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë, bëhet përmes 
konkursit të hapur publik me kriteret e përcaktuara me këtë ligj. Procedurat dhe 
kriteret tjera të veçanta do të përcaktohen me akt nënligjor.  

3. Kuvendi i Komunës nuk mund të jep pronën e Komunës në shfrytëzim afatgjatë 
gjashtë (6) muaj para përfundimit të mandatit të rregullt ligjor.  

4. Të ardhurat e Komunës që realizohen nga dhënia në shfrytëzim, konsiderohen para 
publike dhe i nënshtrohen respektimit të dispozitave ligjore të legjislacionit për 
menaxhimin e financave publike.  

 
Neni 7 

Propozimi për dhënien e pronës publike të Komunës në shfrytëzim 
 
1. Kryetari i Komunës i propozon Kuvendit të Komunës për miratim paraprak pronën 

e paluajtshme të Komunës për dhënien në shfrytëzim personave fizik dhe juridik, 
duke paraqitur arsyet dhe interesin publik.  

2. Propozimi për dhënien në shfrytëzim të pronës se paluajtshme të Komunës duhet të 
identifikojë emërtimin e pronës, madhësinë e saj, të specifikojë arsyet, qëllimet dhe 
kohëzgjatjen si dhe formën në të cilën rekomandohet procesi për dhënien e pronës 
në shfrytëzim.  

3. Kuvendi i Komunës merr vendim paraprak për dhënien në shfrytëzim të pronës së 
paluajtshme të Komunës me shumicë të votave të anëtarëve të Kuvendit të Komunës.  

 
Neni 8 

Komisioni vlerësues, detyrat dhe përgjegjësitë 
 
1. Për zbatimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të 

Komunës afatshkurtër dhe afatgjatë, formohet Komisioni vlerësues për dhënien e 
pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim, cili përbëhet prej shtatë (7) 
anëtarëve.  

2. Kryetari i Komunës i propozon tre (3) anëtarë nga ekzekutivi i Komunës, Kuvendi 
i Komunës tre (3) anëtar nga subjektet e ndryshme të përfaqësuara në Kuvend, dhe 
një (1) anëtar ekspert nga shoqëria civile.  

3. Propozimi për anëtarët e Komisionit aprovohet në Kuvendin e Komunës me 
shumicën e votave të anëtarëve të Kuvendit.  
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4. Vendimi i Kuvendit të Komunës për themelimin e Komisionit vlerësues duhet të 
përmbajë detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit dhe çështjet tjera të cilat 
konsiderohen të rëndësishme për punën e Komisionit vlerësues.  

5. Njësit përkatëse të administratës së Komunës i ofrojnë përkrahje Komisionit 
vlerësues për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim.  

6. Komuna është përgjegjëse dhe kujdeset për:  
6.1. njoftimin publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në 

shfrytëzim.  
6.2. njoftimi me shkrim duhet të postohet në ueb-faqen e Komunës, në vendet 

publike dhe në media lokale, elektronike dhe të shkruara.  
6.3. njoftimi duhet të identifikojë emërtimin e pronës, lokacionin dhe 

përshkrimin e saj, kohëzgjatjen e shfrytëzimit, çfarëdo kushti apo kufizimi 
mbi dhënien e të drejtave për shfrytëzim, shfrytëzimin e lejuar të tokës, 
formën e konkurrimit, çmimin fillestar, kërkesat për pjesëmarrje në 
konkurrim, përfshirë procedurat e regjistrimit të ofertuesve, kohën dhe 
vendin ku mbahet ankandi dhe hapjen e ofertave.  

6.4. kohëzgjatja e shpalljes për dhënien e pronave për shfrytëzim afatshkurtër 
është jo më shkurt se tridhjetë (30) ditë, dhe për shfrytëzim afatgjatë jo më 
shkurt se dyzet e pesë (45) ditë.  

6.5. anëtarët e komisionit duhet të jenë prezent në ankand dhe në hapjen publike 
të ofertave.  

6.6. ofertat e mbyllura duhet të shpallen publikisht gjatë hapjes dhe të 
protokollohen.  

6.7. Komisioni është autoritet për vlerësimin final të ofertave ekonomikisht më 
të favorshme, në pajtim me kriteret e përcaktuara me njoftimin për ankand 
dhe shprehje të interesit.  

 
Neni 9 

Vlerësimi i ofertave 
 
1. Komisioni Vlerësues, pas përfundimit të procedurave për dhënien në shfrytëzim 

afatgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës, i dërgon Kuvendit të Komunës për 
aprovim ofertën e përzgjedhur. Kuvendi i Komunës me shumicë të votave të 
anëtareve të Kuvendit aprovon ofertën e përzgjedhur nga Komisioni.  

2. Vendimi i Kuvendit të Komunës duhet të përmbajë, emrin e shfrytëzuesit të pronës 
së paluajtshme të Komunës, përshkrimin e pronës së paluajtshme të Komunës, 
afatin kohor, vendin e pronës, aktivitetin që do të ushtrojë dhe çështje tjera që 
lidhen me pronën, shfrytëzimin, të vlerësuara nga Kuvendi i Komunës.  

3. Pala e pa kënaqur nga procesi i vlerësimit final të ofertave nga Komisioni, ka të 
drejtë të paraqes ankesë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve në Kuvendin e 
Komunës.  

4. Komisioni për ankesa në Komunë bën shqyrtimin e ankesave brenda tridhjetë (30) 
ditëve.  

5. Për zbatimin e vendimit të Kuvendit të Komunës obligohet Kryetari i Komunës të 
lidh kontratë me të cilën përcaktohen të drejtat dhe obligimet e palëve 
kontraktuese.  
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6. Komisioni për vlerësimin e ofertës, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të 
pronës së paluajtshme të Komunës bëhet përmes ankandit. Oferta e përzgjedhur i 
dërgohet Kryetarit për lidhjen e kontratës.  

7. Pas përfundimit të afatit të kontratës, prona i kthehet titullarit përkatësisht 
Komunës.  

8. Vendimet për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës publikohen në ueb-
faqe të Komunës dhe format tjera të publikimit.  

9. Vendimet për dhënien e pronës se paluajtshme të Komunës në shfrytëzim i 
nënshtrohen shqyrtimit të detyrueshëm të ligjshmërisë, ashtu siç është përcaktuar 
me Ligjin përkatës për Vetëqeverisje lokale.  

 
Neni 10 

Dhënia e pronës së paluajtshme të Komunës për rastet e veçanta 
 
1. Procedurat e konkurrimit nuk zbatohen për rastet si vijon: 

1.1. kur kërkesa për dhënien në shfrytëzim bëhet nga institucionet qendrore të 
Republikës së Kosovës; 

1.2. përfaqësitë diplomatike dhe konsullore, organizatat, institucionet 
ndërkombëtare që kanë marrëveshje me Republikën e Kosovës.  

1.3. me rastin e legalizimit të vendbanimeve jo-formale duke u bazuar në 
legjislacionin e zbatueshëm;  

1.4. për bashkësitë fetare për zhvillim të aktiviteteve fetare;  
1.5. dhënia e pronës e paluajtshme të Komunës në shfrytëzim me qëllim të 

realizimit të investimeve në sektorin e energjisë. 
1.6. procedurat për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme për këto raste 

do të përcaktohen me akt nënligjor. 
 

Neni 11 
Këmbimi i pronës komunale me persona fizik dhe juridik 

 
1. Komuna ka të drejtë të këmbejë pronën e paluajtshme komunale me persona fizik 

dhe juridik, në rastet kur një këmbim i tillë nevojitet për sigurimin e tokës për 
qëllime të shfrytëzimit për interes publik.  

2. Vendimi për inicimin e këmbimit të parcelave të tokës me persona fizik dhe 
juridik, duhet bazuar në parakushtet si vijon:  
2.1. këmbimi iniciohet vetëm nga Komuna, jo nga pronari privat;  
2.2. këmbimi merret parasysh për sigurimin e tokës vetëm për qëllime të 

shfrytëzimit për interes publik, nëse nevoja për tokën e tillë arsyetohet në 
planet zhvillimore komunale;  

2.3. nëse një analizë e tokës në pronësi komunale tregon që nuk ekzistojnë 
parcela tjera komunale të përshtatshme për këtë qëllim;  

2.4. nëse financimi kapital për ndërtimin e atij objekti për shfrytëzim publik 
është i siguruar.  

3. Kryetari i Komunës i propozon Kuvendit të Komunës pronën e paluajtshme 
komunale për këmbim me persona fizik dhe juridik;  

4. Kuvendi i Komunës, pas shqyrtimit të propozimit të Kryetarit të Komunës, vendos 
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mbi ofrimin e secilës pronë të propozuar për këmbim, duke votuar për secilën 
pronë ndaras. Vendimi merret me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve të Kuvendit të Komunës;  

5. Para shpalljes publike të kërkesës për këmbim, Komuna duhet të sigurojë një 
vlerësim të kualifikuar e të pavarur të vlerës së tregut të secilës pronë komunale të 
planifikuar për këmbim.  

6. Vlerësimi i pronës komunale dhe vlerësimi i pronës private bëhet në bazë të ligjit 
përkatës për pronën e paluajtshme.  

7. Rezultatet e këmbimit duhen publikuar dhe duhet të përmbajnë të dhënat e pronave 
të këmbyera, vlerën e tyre të përafruar, si dhe emrin e pronarit privat me të cilin 
është bërë këmbimi.  

 
Neni 12 

E drejta e Komunës në kthimin e një pjesë të tokës të menaxhuar nga Agjencia 
Kosovare e Privatizimit 

 
1. Komunat kanë të drejtë për interes publik, kthimin e pronës së paluajtshme që 

përfshinë tokat e ish-Ndërmarrjeve Shoqërore të cilat janë në territorin e Komunës 
dhe tani administrohen dhe menaxhohen nga AKP-ja.  

2. Komunat duhet të hartojnë listën e parcelave të tokave, prona këto të ish-
Ndërmarrjeve Shoqërore tani të menaxhuara nga AKP-ja, që Komunat kërkojnë t`i 
rikthejnë për interes publik.  

3. Lista e pronave të cilat i hartojnë komunat sipas paragrafit 2. të këtij neni i 
dërgohet Qeverisë së Republikës së Kosovës, me qëllim të tërheqjes nga procesi i 
privatizimit dhe kthimit të tyre në pronësi të komunës me qëllim të realizimit të 
interesit publik.  

4. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me AKP-në ndërmarrin veprimet ligjore për 
kthimin e këtyre parcelave në pronësi të komunës.  

 
Neni 13 

Këmbimi i pronës komunale me pronën e menaxhuar nga Agjencia Kosovare e 
Privatizimit 

 
1. Komuna përkatëse ia paraqet kërkesën për këmbimin e pronës së paluajtshme 

Drejtorit Menaxhues të AKP- së, në bazë të këtyre kritereve: 
1.1. paraqitjes të nevojës së qartë për bartjen e një parcele të caktuar të tokës për 

nevoja publike, veçanërisht për objekte të cilat do t’i plotësojnë nevojat për 
ushtrimin e kompetencave komunale, duke dhënë sqarime të mjaftueshme 
për arsyetimin e kësaj nevoje publike; 

1.2. paraqitjes së qartë se janë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar ndonjë 
parcelë tokë me mjete të tjera, përfshirë marrëveshjet e qirasë komerciale 
dhe për shkëmbimin e tokës, aty kur ekzistojnë resurset për atë qëllim;  

1.3. shfrytëzimit ekskluziv të parcelës së caktuar të tokës për nevoja publike nën 
autoritetin dhe kontrollin ekskluziv të administratës komunale përkatëse, e 
cila parcelë duhet të shfrytëzohet brenda katër (4) viteve.  

1.4. Drejtori e shqyrton kërkesën e paraqitur nga Komuna dhe verifikon nëse i 
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plotëson kriteret e përcaktuara në këtë paragraf. Në bazë të vlerësimit të tij, 
Drejtori i paraqet Bordit kërkesën së bashku me rekomandimin e tij për 
vendim.  

2. Gjatë shqyrtimit të kërkesës së paraqitur nga Komuna dhe para dorëzimit të një 
rekomandimi pozitiv, Drejtori Menaxhues merr parasysh: 
2.1. a ekziston ndonjë kontest në mes të Komunës dhe AKP-se për pronën 

shoqërore të Ndërmarrjeve Shoqërore;  
2.2. gatishmërinë e Komunës për pajtim në procesin e zgjidhjes së kontestit 

midis Komunës dhe AKP-se për prona të paluajtshme.  
3. Me miratim paraprak të Bordit, Drejtori Menaxhues i kërkon Komunës të fillojë 

procedurat për bartjen e të drejtës mbi pronën e paluajtshme.  
4. Ky këmbim i pronës së paluajtshme me Komunën duhet t’i plotësojë kërkesat për 

kompensimin, të përcaktuara në nenin 21 të këtij ligji.  
5. Në rast të marrëveshjes ndërmjet Komunës dhe Drejtorit Menaxhues për bartjen e 

të drejtës mbi pronat e paluajtshme, Bordi miraton këtë bartje me vendim.  
6. Drejtori menaxhues ia dërgon vendimin e Bordit, Komunës brenda periudhës prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas miratimit dhe nënshkrimit.  
 

Neni 14 
Procedura për këmbimin e pronës 

 
1. Komuna e cila ka nevojë për të realizuar interesin publik në pronën e paluajtshme 

të Ndërmarrjes Shoqërore (NSH), duhet që me rastin e paraqitjes së kërkesës për 
ndërrim të ofrojë dokumentacionin e vlefshëm si në vijim: 
1.1. vendimin e Kuvendit të Komunës për shpalljen e interesit publik në ngastrat 

kadastrale që evidentohen si pronë e NSH.  
1.2. çertifikatë e pronësisë nga Zyra Komunale Kadastrale (ZKK), për ngastrat 

kadastrale të ofruara për ndërrim nga Kuvendi i Komunës, jo më të vjetra se 
gjashtë (6) muaj.  

1.3. të ketë të bashkëngjitur letër deklarimin nga ana e Komunës se janë bërë të 
gjitha përpjekjet e Komuna nuk ka arritur të siguroj ndonjë parcelë për të 
realizuar interesin publik – e firmosur nga ZKK dhe e konfirmuar nga 
Kryetari i Komunës.  

1.4. të bashkëngjisë dokumentin e lëshuar nga Drejtoria përkatëse për 
Urbanizëm/Pronë me të cilin mund të konstatohet se Komuna nuk ka në 
dispozicion pronë të përshtatshme për realizimin e interesit publik.  

1.5. konfirmim me shkrim të lëshuar nga Kryetari i Komunës përkatëse, se prona 
e kërkuar për këmbim do të përdoret ekskluzivisht për nevoja publike, nën 
autoritetin dhe kontrollin ekskluziv të administratës komunale përkatëse, e 
cila parcelë duhet të shfrytëzohet brenda katër (4) viteve.  

 
Neni 15 

Shqyrtimi i kërkesave 
 
1. AKP, pasi të pranoj kërkesën nga Komuna, pas vlerësimeve preliminare të 

kërkesës së paraqitur do të informoj Kuvendin e Komunës dhe Kryetarin e 
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Komunës mbi qëndrimin e Agjencisë në lidhje me kërkesën e paraqitur në afat prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e pranimit.  

2. Nëse kushtet preliminare për ndërrimin e paluajtshmërisë janë plotësuar, pas 
shkresës konfirmuese nga AKP, Kryetari i Komunës në afat sa me të shkurtër jo 
më vonë se tridhjetë (30) ditë të paraqesë dokumentet shtesë si më poshtë:  
2.1. të ketë bashkëngjitur dokumentin se a ekziston ndonjë kontest në mes të 

Komunës dhe Agjencisë për pronën shoqërore.  
2.2. vërtetimin nga Gjykata Komunale se patundshmëria e ofruar për këmbim 

nuk është objekt i procedurës civile apo ekzekutive, nuk është nën hipotekë.  
2.3. vërtetimin nga ZKK me të cilin konstatohet gjendja e patundshmërive të 

kërkuara për ndërrim, në lidhje me hipotekën dhe barrën tatimore si dhe 
informacionet ne lidhje me kërkesat eventuale të palëve të treta për ndërrim 
të titullarit në regjistrat kadastral.  

2.4. vërtetimin nga Komuna se patundshmëria e ofruar për ndërrim, prona e 
Komunës për pesë (5) vitet e ardhshme nuk do të jetë pjesë e planit 
urbanistik.  

2.5. gatishmërinë e Komunës për pajtim për procesin e zgjidhjes së kontestit 
midis Komunës dhe Agjencisë për pronën e paluajtshme e kërkuar për 
këmbim.  

2.6. parashtruesi i kërkesë – Komuna bart të gjitha shpenzimet lidhur me 
kompletimin e dokumentacionit përfshirë edhe shpenzimet për vlerësimin e 
patundshmërisë.  

 
Neni 16 

Përgjegjësitë e Agjencionit Kosovar të Privatizimit 
 
1. Pas kompletimit të dokumentacionit nga ana e Komunës, Agjencia lidhur me 

pronën të cilën Komuna e kërkon do të ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme 
për të siguruar se; 
1.1. Ndërmarrja Shoqërore – prona e së cilës kërkohet për privatizim nuk është 

në likuidim;  
1.2. prona - Ndërmarrja Shoqërore është e lirë për këmbim;  
1.3. identifikimin dhe konstatimin e saktë të pronës së NSh-së e cila kërkohet 

për këmbim;  
1.4. informatë lidhur me statusin e pronës që është tenderuar, apo është në planin 

vjetor të agjencisë për tenderim, apo nuk është në proces të privatizimit;  
1.5. vërtetimin nga Gjykata Komunale se patundshmëria e ofruar për ndërrim 

nuk është objekt i procedurës civile apo ekzekutive dhe nuk është nën 
hipotekë.  

1.6. vërtetimin nga ZKK me të cilin konstatohet gjendja e patundshmërive të 
kërkuara për ndërrim, në lidhje me hipotekën dhe barrën tatimore si dhe 
informacionet për kërkesat eventuale të palëve të treta për ndërrim të 
titullarit në regjistrat kadastral.  

2. Pasi që Komuna të dorëzoj dokumentacionin e përcaktuar në Agjenci, të ndërmarrë 
veprimet e përshkruara sipas nenit 21 të këtij ligji. AKP-ja e informon Kuvendin e 
Komunës të dorëzoj kërkesën pranë Organit Vlerësues në Ministrinë përgjegjëse, 
për vlerësimin e paluajtshmërive të përfshira në procesin e këmbimit.  
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3. Raporti i Vlerësimit i lëshuar nga Organi Vlerësues në Ministrinë përgjegjëse, 
duhet të pasqyroj vlerën këmbyese të paluajtshmërive të shprehur në formë të 
njësive matëse në natyrë (metër, ari apo hektar).  

 
Neni 17 

Procedimi i propozimit të Bordi i AKP-së 
 
Pas pranimit të raportit të vlerësimit lëshuar nga Drejtori Menaxhues i Agjencisë në 
kuadër të kompetencave ligjore, në afat sa më të shkurtër kohor e procedon propozimin 
për ndërrimin e patundshmërive me rekomandimin e tij pranë Bordit të Drejtorëve të 
Agjencisë për miratim. 
 

Neni 18 
Vendimi i Bordit 

 
Bordi i Drejtorëve i Agjencisë duke u bazuar në tërë dokumentacionin e parashtruesit 
të kërkesës, rekomandimin e Drejtorit Menaxhues dhe në legjislacionin e zbatueshëm 
në këtë fushë nxjerr vendim për aprovimin apo refuzimin e kërkesës së Komunës. 
 

Neni 19 
Kontrata për ndërrim 

 
1. Nëse Bordi i Drejtorëve i Agjencisë e aprovon kërkesën e Komunës, Agjencia 

bazuar në rregullat e saj të brendshme por jo me vonë se nëntëdhjetë (90) ditë nga 
dita e marrjes së vendimit nga Bordi i Agjencisë duhet ta përgatisë kontratën mbi 
ndërrimin e patundshmërive.  

2. Kontrata mbi ndërrimin/këmbimin e patundshmërive nënshkruhet nga Drejtori 
menaxhues i Agjencisë dhe Kryetari i Komunës apo personat ligjërisht të 
autorizuar nga të dyja palët.  

 
Neni 20 

Regjistrimi i pronës 
 
1. Pas nënshkrimit të kontratës së këmbimit, Kryetari i Komunës është i obliguar që 

brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve ta përcjell atë pranë Zyrës Komunale Kadastrale 
përkatëse për regjistrimin e ndërrimeve kadastrale në librat përkatës kadastral. 

 
Neni 21 

Kompensimi 
 
1. Komuna e paguan kompensimin në fondin e Agjencisë në dobi të Ndërmarrjes 

Shoqërore, e drejta mbi paluajtshmëri e cila i është bartur Komunës. Mjetet e 
paguara në këtë fond nga Komuna mund të shfrytëzohen vetëm për qëllimet e 
lejuara me ligj, përfshirë këtu pagesën për punëtorë të cilëve u takon pjesa nga 
mjetet e realizuara nga privatizimi ose likuidimi i Ndërmarrjeve Shoqërore dhe 
pasurisë së tyre. Kompensimi bazohet në vlerën e tregut të paluajtshmërisë, e cila 
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përcaktohet nga Organi Vlerësues në Ministrinë përgjegjëse, në pajtim me Ligjin 
për Shpronësimin e pronës së paluajtshme Nr. 03/L-139. 

2. Komuna ka për detyrë ta paguaj kompensimin në fondin e Agjencisë para se 
Agjencia të fillojë:  
2.1. shitjen e aksioneve të korporatave subsidiare të një Ndërmarrje Shoqërore 

në pajtim me nenin 8 të Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit; ose  
2.2. likuidimin vullnetar të një Ndërmarrje Shoqërore dhe të pasurisë së saj në 

pajtim me nenin 9 të Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
2.3. në rast se Komuna nuk është në gjendje që të paguaj kompensimin, Bordi 

mund të pranojë në këmbim tokë ose paluajtshmëri tjetër që i takon 
Komunës;  

2.4. bordi ka të drejtë të pajtohet me një këmbim të paluajtshmërisë me Komuna 
vetëm nëse paluajtshmëria që propozohet të bartet është në gjendje që të 
ruaj, shtoj apo të paktën të jetë e baras vlershme me vlerën e paluajtshmërisë 
së Ndërmarrjes Shoqërore që parashihet t`i bartet Komunës;  

2.5. toka ose paluajtshmëria tjetër e Komunës i bartet Ndërmarrjes Shoqërore 
dhe bëhet pjesë përbërëse e pasurisë së saj;  

2.6. nëse Komuna nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në këtë paragraf, atëherë 
dispozitat e paragrafi 2. të nenit 22 të këtij ligji zbatohen përshtatshmërishtë.  

 
Neni 22 

Kufizimet lidhur me bartjen e të drejtës mbi pronën e paluajtshme 
për nevoja publike 

 
1. Komuna, brenda një periudhe katër (4) vjeçare, nuk ka të drejtë t’ia jap 

paluajtshmërinë ose pjesë të saj e cila i është bartur Komunës palëve të treta, ose ta 
shfrytëzojë vetë atë, ose të lejojë shfrytëzimin nga palët e treta për ndonjë qëllim 
tjetër përveç nevojave publike, me përjashtim të rasteve të vendimit paraprak të 
Bordit.  

2. Shkeljet e paragrafit 1. të këtij neni dhe në rast se Komuna nuk ka pasur nevojë 
publike apo ka paraqitur qëllimisht të dhëna të gabueshme me rastin e bartjes të së 
drejtës mbi paluajtshmërinë, atëherë Bordi ka të drejtë që me vendim ta anulojë 
bartjen e tillë brenda katër (4) viteve të transferit.  

3. Në rast të anulimit të bartjes, paluajtshmëria i kthehet Ndërmarrjes Shoqërore, apo, 
nëse Ndërmarrja Shoqërore në ndërkohë është shuar, atëherë i bartet AKP-së ose 
pasardhësit të saj.  

 
Neni 23 

E drejta e ankimit 
 
Nëse një Komunë nuk pajtohet me procesin ose rezultatin e vendimit të Bordit për 
përcaktimin e përfitimit Publik, Komuna mund të ankohet për vendimin e Bordit para 
Gjykatës kompetente. 
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DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 24 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Dhënien në shfrytëzim dhe 
Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës Nr. 03/L-226 i shpallur në Gazetën 
Zyrtare nr.89 të datës 30.11.2010. 
 

Neni 25 
Afatet për nxjerrjen e akteve nënligjore 

 
Sipas propozimit të Ministrisë përgjegjëse për Vetëqeverisjen lokale Qeveria nxjerr 
akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) muajve pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 26 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-144 
22 nëntor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-053-2012, datë 04.12.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 35 / 17 DHJETOR 
2012, PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i bashkëpunimit ndër-komunal dhe i bashkëpunimit 
të komunave të Republikës së Kosovës me komuna dhe institucione të tjera të 
qeverisjes lokale jashtë Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Me këtë ligj rregullohet bashkëpunimi ndër-komunal midis komunave të 

Republikës së Kosovës për nevojat e ushtrimit të kompetencave të tyre vetanake 
dhe të zgjeruara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjin në fuqi 
si dhe Kartën Evropiane për vetëqeverisje lokale të Këshillit të Evropës.  

2. Me këtë ligj po ashtu rregullohet bashkëpunimi i komunave të Republikës së 
Kosovës me komuna ose institucione të tjera të qeverisjes lokale jashtë Republikës 
së Kosovës në kuadër të binjakëzimit ose formave të tjera të bashkëpunimit brenda 
kompetencave vetanake dhe të zgjeruara të komunave.  
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Bashkëpunimi ndër-komunal - marrëdhëniet e vendosura midis dy apo më 
shumë komunave të Republikës së Kosovës në bazë të marrëveshjes për 
ushtrimin më efikas dhe më efektiv të kompetencave dhe detyrave vetanake 
dhe të zgjeruara të komunave të përcaktuara me ligj si dhe për realizimin e 
interesave dhe qëllimeve të tyre të përbashkëta në fushën e shërbimeve 
publike komunale dhe të zhvillimit lokal.  

1.2. Bashkëpunimi komunal ndërkombëtar - të gjitha format e bashkëpunimit 
të komunave të Republikës së Kosovës me komuna ose institucione të tjera 
të vetëqeverisjes lokale jashtë Republikës së Kosovës për nevojat e 
binjakëzimit ose formave të tjera të bashkëpunimit në kuadër të 
kompetencave vetanake dhe të zgjeruara të komunave.  

 
KREU II 

BASHKËPUNIMI NDËRKOMUNAL VENDOR 
 

Neni 4 
Parimet e bashkëpunimit komunal 

 
1. Për realizimin e qëllimeve dhe interesave të përbashkëta lidhur me ushtrimin e 

kompetencave të tyre vetanake dhe të zgjeruara sipas ligjit, dy ose më shumë 
komuna kanë të drejtë të hyjnë në marrëdhënie bashkëpunimi në pajtim me format, 
kushtet dhe procedurat e përcaktuara me këtë ligj.  

2. Në kuadër të bashkëpunimit ndër-komunal, komunat nuk kanë të drejtë të heqin 
dorë nga kompetencat e tyre apo të mandatojnë një ose më shumë komuna të tjera 
me ushtrimin e kompetencave të tyre të përcaktuara në paragrafin 2. të nenit 40 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale.  

3. Komunat e përfshira në cilëndo formë të bashkëpunimit ndër-komunal veç e veç 
dhe bashkërisht mbajnë përgjegjësinë juridike për të gjitha veprimet dhe aktet 
juridike që rezultojnë nga bashkëpunimi në fjalë.  

 
Neni 5 

Bazat e bashkëpunimit ndër-komunal 
 
1. Bashkëpunimi ndër-komunal është i bazuar në:  

1.1. interesin e përbashkët lokal;  
1.2. ushtrimin e një ose më shumë kompetencave vetanake ose të zgjeruara të 

komunave;  
1.3. vullnetin e lirë të komunave për të krijuar marrëdhënie të bashkëpunimit 

ndër-komunal;  
1.4. ndarjen e roleve dhe përgjegjësive midis komunave dhe bashkimin e 

resurseve komunale për nevojat e bashkëpunimit;  
1.5. përmirësimin e ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve 

komunale në dobi të qytetarëve.  
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Neni 6 
Nisma për vendosje ne bashkëpunimit ndër-komunal 

 
1. Procedura për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal fillohet përmes nismës.  
2. Nisma për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal parashtrohet me shkrim nga:  

2.1. Kryetari i Komunës;  
2.2. 1/3 e anëtarëve të Kuvendit të Komunës.  

3. Nisma për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal parashtrohet me shkrim nga:  
3.1. së paku 5 % e qytetarëve të komunës me të drejtë vote;  
3.2. Qeveria e Republikës së Kosovës, kur themelimi i bashkëpunimit ndër-

komunal konsiderohet të jetë me interes të veçantë publik dhe lokal.  
4. Nisma për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal duhet të përmbajë qëllimin e 

bashkëpunimit, kompetencat që kanë të bëjnë me bashkëpunimin, komunat e 
përfshira në bashkëpunim, formën e bashkëpunimit, përfitimet e pritura, 
implikimet e mundshme financiare nga bashkëpunimi, si dhe çështje të tjera të 
rëndësishme mbi themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal.  

5. Kryetari i Komunës ka për detyrë që brenda tri (3) javëve nga dita e parashtrimit të 
nismës t’ia jep Kuvendit Komunal mendimin e tij me shkrim dhe të arsyetuar 
lidhur me iniciativën apo propozimin në fjalë, përveç nëse nismën e ka parashtruar 
vet kryetari i komunës.  

6. Nisma për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal i parashtrohet Kuvendit të 
Komunës për miratim.  

 
Neni 7 

Procedimi i nismës për vendosjen e bashkëpunimit ndër-komunal 
 
1. Kuvendi i Komunës e shqyrton nismën së bashku me mendimin e Kryetarit të 

komunës dhe merr vendim me shumicën e votave të anëtarëve të Kuvendit të 
Komunës mbi nevojën e vendosjes së bashkëpunimit në pajtim me ligjin në fuqi.  

2. Kuvendi i Komunës ka për detyrë të mbajë një seancë të hapur për shqyrtimin dhe 
marrjen e vendimit lidhur me nismën në bazë të nenit 6 të këtij ligji. Seanca në 
fjalë duhet të mbahet brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga paraqitja e nismës dhe për 
këtë duhet t’i informojë palët e interesuara.  

3. Nëse Kuvendi i Komunës e miraton nismën për themelimin e bashkëpunimit ndër-
komunal, atëherë Kuvendi me vendim e autorizon kryetarin e komunës për t’i 
filluar konsultimet me komunat dhe palët e tjera të interesuara për pjesëmarrjen e 
tyre në bashkëpunim dhe në bazë të këtyre konsultimeve ta përgatisin propozim-
marrëveshjen për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal. Pas marrjes së 
autorizimit, kryetari i komunës e njofton komunën gjegjëse për nismën me të cilin 
kërkohet themelimi i bashkëpunimit ndër-komunal.  

4. Kuvendi i Komunës, të cilës i dërgohet nisma për themelimin e bashkëpunimit 
ndër-komunal nga paragrafi 3. i këtij neni, ka për detyrë të merr vendim për 
fillimin e bisedimeve mbi themelimin e bashkëpunimit të propozuar brenda 
nëntëdhjetë (90) ditëve nga dita e pranimit të propozimit. Në rast se Kuvendi 
Komunal e miraton nismën, atëherë ai me vendim e autorizon kryetarin e komunës 
që të përfaqësojë komunën gjatë bisedimeve për arritjen e marrëveshjes për 
bashkëpunim ndër-komunal.  
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Neni 8 
Marrëveshja për bashkëpunimin ndër-komunal 

 
1. Marrëveshja për themelimin e bashkëpunimit ndër-komunal përmban të paktën 

elementet vijuese:  
1.1. palët kontraktuese;  
1.2. lëndën kryesore të marrëveshjes, qëllimin dhe afatin e saj kohor;  
1.3. të drejtat dhe detyrimet e secilës palë të përfshirë në marrëveshje;  
1.4. formën ligjore të bashkëpunimit dhe burimet e financimit dhe buxhetit;  
1.5. kushtet për tërheqje nga marrëveshja dhe shkëputjen e marrëveshjes;  
1.6. procedura e zgjidhjes së konflikteve eventuale;  
1.7. hollësitë tjera të marrëveshjes ashtu siç janë pajtuar palët/komunat partnere.  

2. Marrëveshja e bashkëpunimit ndër-komunal nënshkruhet nga kryetarët e 
komunave dhe miratohet nga kuvendet komunale të komunave që janë 
pjesëmarrëse në bashkëpunimin ndër-komunal. Marrëveshja e bashkëpunimit ndër-
komunal bëhet e plotfuqishme pas vlerësimit të ligjshmërisë së saj nga Ministria 
përgjegjëse për qeverisje lokale dhe publikimit të marrëveshjes në Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Kosovës.  

3. Dispozitat e këtij neni vlejnë për të gjitha format e bashkëpunimit ndër-komunal të 
përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 9 

Format e bashkëpunimit ndër-komunal 
 
1. Bashkëpunimi ndër-komunal mund të realizohet përmes themelimit të:  

1.1. grupit të përbashkët punues;  
1.2. organit të përbashkët administrativ;  
1.3. institucionit të përbashkët publik;  
1.4. ndërmarrjes së përbashkët publike;  
1.5. partneriteteve të përbashkëta publiko-private.  

 
Neni 10 

Grupet punuese të përbashkëta 
 
1. Dy ose më shumë komuna mund të formojnë grupe punuese të përkohshme ose të 

përhershme dhe komisione për shqyrtimin e çështjeve të caktuara në kuadër të 
kompetencave të komunës.  

2. Të drejta dhe detyrimet e grupeve të përbashkëta rregullohen me marrëveshje.  
 

Neni 11 
Organi i përbashkët administrativ 

 
1. Dy ose më shumë komuna mund të themelojnë një ose më shumë organe të 

përbashkëta administrative për ushtrimin e kompetencave të caktuara të komunave 
të përcaktuara me ligj.  

2. Të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të komunave të cilat e kanë formuar organin e 
përbashkët administrativ rregullohen me marrëveshje.  
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3. Me marrëveshjen nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen:  
3.1. kompetencat të cilat ushtrohen nga organi i përbashkët administrativ;  
3.2. kryesuesi i organit të përbashkët administrativ;  
3.3. vendet e punës të organit të përbashkët administrativ;  
3.4. procedura e zgjidhjes së konflikteve eventuale;  
3.5. procedura e zgjidhjes së marrëveshjes;  
3.6. mbikëqyrja dhe kontrolli gjithashtu mund të pasqyrohen;  
3.7. buxheti dhe kontabiliteti;  
3.8. mekanizmat për monitorim dhe vlerësim;  
3.9. selia e organit të përbashkët administrativ;  
3.10. mënyra e financimit të organit të përbashkët administrativ.  

4. Organi i përbashkët administrativ i kryen punët administrative dhe profesionale për 
të cilat është themeluar në emër dhe për llogari të komunave të cilat e kanë 
themeluar si dhe në kuadër të kompetencave të këtyre komunave.  

5. Organi i përbashkët administrativ nuk është subjekt juridik dhe të gjitha veprimet 
dhe aktet që i nxjerr në bazë të marrëveshjes përmes së cilës është themeluar 
konsiderohen veprime dhe akte të komunave që e kanë themeluar.  

6. Kryesuesi i organit të përbashkët administrativ i raporton dhe i jep llogari 
kryetarëve të komunave të cilat e kanë themeluar këtë organ për punën e vet.  

7. Komunat të cilat e kanë themeluar organin e përbashkët administrativ caktojnë 
shërbyes civil komunal për detyrë në organin e përbashkët administrativ. 
Shërbyesit civil të caktuar për detyrë në organin e përbashkët administrativ i 
raportojnë dhe i zbatojnë udhëzimet e kryesuesit të organit të përbashkët 
administrativ.  

8. Organi i përbashkët administrativ i nënshtrohet mbikëqyrjes së ligjshmërisë dhe të 
arsyeshmërisë nga komuna lidhur me veprimet dhe aktet të cilat i ndërmerr në 
emër dhe për llogari të komunës përkatëse.  

 
Neni 12 

Ndërmarrja e përbashkët publike 
 
Në kuadër të bashkëpunimit ndër-komunal dhe për nevojat e kryerjes së shërbimeve 
publike lokale, komunat mund të themelojnë ndërmarrje të përbashkëta publike në 
pajtim me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në Ligjin për ndërmarrjet publike. 
 

Neni 13 
Institucioni i përbashkët publik 

 
1. Komunat mund të themelojnë një ose më shumë institucione të përbashkëta 

publike për kryerjen e veprimtarive të caktuara me interes publik dhe me rëndësi 
lokale nga fusha e arsimit, kulturës, shëndetësisë, mbrojtjes sociale, si dhe të 
fushave të tjera që janë kompetencë vetanake ose e zgjeruar e komunave.  

2. Për themelimin e Institucionit të përbashkët publik, kryetarët e komunave lidhin 
dhe nënshkruajnë marrëveshje me të cilën i rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e 
ndërsjella.  

3. Institucioni i përbashkët publik themelohet me vendim që miratohet nga ana e 
kuvendeve përkatëse të komunave.  
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4. Vendimi për institucionin e përbashkët publik miratohet me shumicë votash nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve të kuvendit të çdo komune, themeluese të 
institucionit të përbashkët publik.  

5. Me vendimin për themelimin e institucionit të përbashkët publik përcaktohet 
veçanërisht:  
5.1. emri i komunave themeluese;  
5.2. emri dhe selia e institucionit;  
5.3. veprimtaria e institucionit;  
5.4. resurset të cilat themeluesit i kanë siguruar për themelim dhe fillimin me 

punë të institucionit dhe mënyra e sigurimit të mjeteve;  
5.5. burimet e përhershme të financimit, mënyra dhe kushtet për sigurimin e 

mjeteve për punë të institucionit;  
5.6. të drejtat dhe obligimet e themeluesit në kuptim të kryerjes së veprimtarisë, 

përkatësisht kryerjes së punëve të institucionit;  
5.7. të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të institucionit dhe themeluesit;  
5.8. kohëzgjatja e punës së institucionit;  
5.9. të drejtat, obligimet dhe detyrimet e institucionit në raport me palët e treta;  
5.10. përgjegjësia e themeluesve për borxhet e institucionit të krijuara para dhe 

pas formimit të institucionit të përbashkët publik;  
5.11. personi i cili do të menaxhojë me institucionin dhe do të kryejë punët për 

përfaqësimin dhe prezantimin e institucionit dhe autorizimet e tij në 
qarkullimin juridik;  

5.12. organizimi i institucionit;  
5.13. emërimi i anëtarëve të organit të udhëheqjes;  
5.14. afati për miratimin e statutit dhe për emërimin e drejtorit;  
5.15. mënyra e dispozicionit me tepricën e të hyrave mbi të dalat dhe mënyra e 

mbulimit të mangësisë së mjeteve për punën e institucionit;  
5.16. personi që i kryen punët deri në konstituivin e institucionit;  
5.17. numri, përbërja dhe mënyra e zgjedhjes së organit drejtues;  
5.18. mënyra e zgjedhjes së drejtorit; dhe  
5.19. përbërja dhe mënyra e zgjedhjes së organit për mbikëqyrje.  

 
Neni 14 

Partneritetet e përbashkëta publiko-private 
 
Në kuadër të bashkëpunimit ndër-komunal dhe për nevojat e kryerjes së shërbimeve 
publike lokale dhe të ofrimit të infrastrukturës publike, komunat mund të hyjnë 
bashkërisht në forma institucionale ose kontraktore të partneriteteve publiko-private në 
pajtim me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin përkatës për 
partneritete publiko-private. 
 

Neni 15 
Mandati për ushtrimin e kompetencave komunale 

 
1. Një komunë mund të mandatojë në bazë të marrëveshjes një komunë tjetër me 

ushtrimin e kompetencave të caktuara të saj. Komuna e mandatuar i ushtron 
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kompetencat e caktuara në marrëveshje në emër dhe në llogari të komunës 
mandatuese, ndërsa kjo e fundit mbetet përgjegjëse për të gjitha veprimet dhe aktet 
e komunës së mandatuar. 

2. Marrëveshjen nga paragrafi 1. i këtij neni e lidhin kryetarët e komunave me 
marrjen e vendimeve paraprake nga ana e kuvendeve të komunave.  

3. Me marrëveshjen nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen:  
3.1. komuna e cila i kryen punët në kompetencë të komunës ose komunave për 

të cilat kryhen punët;  
3.2. lloji i punëve dhe lartësia e kompensimit apo taksat e shfrytëzuesit për 

kryerjen e punëve;  
3.3. kohëzgjatja e kryerjes së punëve;  
3.4. kushtet dhe procedura për pushimin e marrëveshjes, dhe  
3.5. çështje të tjera.  

 
Neni 16 

Nxitja e bashkëpunimit ndër-komunal 
 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës, përmes stimulimeve financiare dhe 

administrative, mund të nxisë dhe të përkrahë në mënyrë financiare bashkëpunimin 
ndër-komunal në dy ose më shumë komuna në fushat të cilat janë me rëndësi dhe 
interes më të gjerë për kryerjen e veprimtarisë në ato fusha.  

2. Qeveria e Republikës së Kosovës me propozimin e ministrisë përgjegjëse për 
qeverisje lokale me akte të veçanta i përcakton fushat/kompetencat me rëndësi dhe 
interes më të gjerë për të cilat do të mund të ndajë mjete financiare për nxitjen e 
bashkëpunimit ndër-komunal.  

3. Qeveria e Republikës së Kosovës mund të nxisë dhe të përkrah bashkëpunimin 
ndër komunal sipas kritereve të përcaktuara nga Qeveria në bazë të propozimit të 
Ministrisë përgjegjëse për qeverisje lokale.  

4. Nxitja e bashkëpunimit ndër-komunal mund të financohet nga buxheti i Republikës 
së Kosovës, duke përfshirë buxhetet komunale, donacionet vendore dhe 
ndërkombëtare, dhe mjetet e tjera financiare të lejuara me ligjin përkatës për 
menaxhimin e financave publike.  

 
Neni 17 

Monitorimi i bashkëpunimit ndër-komunal 
 
Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale, në bashkëpunimin me ministrinë përgjegjëse 
për financa, përcjellë zhvillimin e bashkëpunimit ndër-komunal si dhe mënyrën e 
shfrytëzimit të mjeteve financiare të dedikuara për nxitjen e bashkëpunimit ndër-
komunal sipas legjislacionit në fuqi. 
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KREU III 
BASHKËPUNIMI KOMUNAL NDËRKOMBËTAR 

 
Neni 18 

Rregullat e përgjithshme të bashkëpunimit komunal ndërkombëtar 
 
1. Në kuadër të kompetencave të tyre vetanake dhe të zgjeruara, për nevojat e 

bashkëpunimit administrativ, komunat e Republikës së Kosovës mund të lidhin 
marrëveshje bashkëpunimi me komuna dhe institucione të huaja të qeverisjes 
lokale në pajtim me kushtet, kufizimet dhe procedurat e përcaktuara në Ligjin për 
vetëqeverisje lokale. 

2. Marrëveshjet e lidhura nga komunat në kuadër të bashkëpunimi komunal 
ndërkombëtar janë vetëm të natyrës administrative dhe teknike.  

3. Në kuadër të bashkëpunimit komunal ndërkombëtar, komunat nuk kanë të drejtë të 
heqin dorë nga kompetencat e tyre të përcaktuara me ligj, t’ia delegojnë një 
komune ose autoriteti publik të huaj ushtrimin e kompetencave të veta si dhe t’ia 
lejojnë komunës ose autoritetit publik të huaj ushtrimin e çfarëdo pushteti 
ekzekutiv, administrativ, legjislativ në territorin e Republikës së Kosovës ose që 
synon të ketë efekt të tillë në territorin e Republikës së Kosovës.  

4. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale nxjerr aktet nënligjore të nevojshme për 
rregullimin e bashkëpunimit komunal ndërkombëtar në pajtim me këtë ligj, Ligjin 
për vetëqeverisje lokale si dhe ligjet tjera përkatëse.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 19 
Përgjegjësitë e Ministrisë përgjegjëse për pushtetin lokal 

 
1. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale mbikëqyr zbatimin e këtij ligji, 

ligjshmërinë e veprimeve dhe të akteve të komunave sipas Ligjit për vetëqeverisje 
lokale si dhe ushtron përgjegjësitë tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

2. Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale harton raporte në bazë vjetore, të cilat, 
deri më 1 mars të vitit pasues i paraqiten Qeverisë.  

 
Neni 20 

Aktet nënligjore 
 
Ministria përgjegjëse për qeverisje lokale nxjerr aktet nënligjore të nevojshme për 
zbatimin e këtij ligji, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në këtë ligj. Të gjitha aktet 
nënligjore që kërkohen me këtë ligj do të nxirren, jo më vonë se gjashtë (6) muaj pas 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 21 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Komunat të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë vendosur bashkëpunim 
ndër-komunal, janë të obliguara t’ia dorëzojnë aktet për bashkëpunimin e vendosur 
ministrisë përgjegjëse për qeverisje lokale, në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 22 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-010 
21 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-012-2011, datë 03.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 10 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR GJENDJEN CIVILE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj rregullon kuptimin dhe përbërësit e gjendjes civile të shtetasve të Kosovës, 
shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të 
përhershëm në Republikën e Kosovës, përcaktimin e rregullave për krijimin, ruajtjen 
dhe ndryshimin e tyre, si dhe organizimin dhe funksionimin e shërbimit të gjendjes 
civile në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Gjendja civile - tërësia e të dhënave personale të shtetasve të Kosovës, 
shtetasve të huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim të 
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përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, të cilat 
regjistrohen dhe mbahen në regjistrin e gjendjes civile dhe që vërtetojnë 
lindjen, statusin familjar, vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe çdo 
ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie.  

1.2. Akt - dokumenti zyrtar i lëshuar nga Zyra e gjendjes civile, që vërteton se 
një veprim i caktuar është kryer sipas detyrës zyrtare.  

1.3. Fakt - veprimi i cili ka ndodhur dhe me të cilin krijohet një gjendje civile si 
lindja, martesa dhe vdekja.  

1.4. Regjistri qendror i gjendjes civile - dokumenti shtetëror unik, i mbajtur në 
formën elektronike dhe fizike ku pasqyrohen përbërësit e gjendjes civile të 
çdo shtetasi të Kosovës, shtetasi të huaj dhe çdo personi pa shtetësi, me 
banim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës.  

1.5. Regjistri themeltar i gjendjes civile - libri i gjendjes civile ku pasqyrohen 
të gjithë përbërësit e gjendjes civile, për çdo shtetas të Kosovës, shtetas të 
huaj dhe çdo person pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të përhershëm 
në Republikën e Kosovës. Ky libër ruhet në arkivin e Zyrës së gjendjes 
civile në komunë.  

1.6. Përbërës të gjendjes civile - të dhënat e përcaktuara në këtë ligj, që 
shërbejnë për përcaktimin e identitetit të çdo shtetasi të Kosovës, shtetasi të 
huaj apo çdo personi pa shtetësi me banim të përkohshëm apo të përhershëm 
në Republikën e Kosovës. 

1.7. Përbërës të prezumuar - përbërësit e gjendjes civile, të cilët vlerësohen të 
pranueshëm deri në çastin, që vërtetohet ndryshe.  

1.8. Dokumente të arkivuara - gjithë dokumentacioni, që mbahet dhe përdoret 
nga zyra e gjendjes civile.  

1.9. Broshura familjare - libri i veçantë që u jepet bashkëshortëve me rastin e 
lidhjes së martesës e që lëshohet nga Zyra e gjendjes civile në komuna.  

1.10. Përtëritja e regjistrave themeltar - krijimi i regjistrave të rinj për 
zëvendësimin e regjistrave të zhdukur/asgjësuar ose dëmtuar;  

1.11. Zyra e gjendjes civile –zyra e gjendjes civile në territorin amë apo në 
komunën përkatëse ku regjistrohen faktet e lindjeve, martesave dhe vdekjeve.  

1.12. Beqar/e - shtetasi i cili nuk ka lidhur martesë.  
1.13. I/e martuar - shtetasi që ka lidhur martesë.  
1.14. I/e ve - shtetasi që i ka vdekur bashkëshortja/bashkëshorti.  
1.15. I/e shkurorëzuar – shtetasi, martesa e të cilit është zgjidhur me vendim 

gjyqësor.  
1.16. Ministër –Ministri i punëve të brendshme.  
1.17. Ministria - Ministria e punëve te brendshme.  
1.18. Agjencia - Agjencia e regjistrimit civil.  
1.19. Regjistrimi i mëvonshëm - regjistrimi i lindjeve ose vdekjeve që bëhet pasi 

të kenë kaluar 30 ditë nga data e lindjes ose e vdekjes.  
1.20. Riregjistrimi - regjistrimi i lindjeve, martesave ose vdekjeve që më parë kanë 

qenë të regjistruara në regjistrin e gjendjes civile në komuna kur subjekti është 
në gjendje të dëshmojë regjistrimin e mëparshëm në bazë të dokumenteve të 
lëshuara nga Zyra e gjendjes civile, Ministria e punëve të brendshme apo çdo 
dokument tjetër që dëshmon ndonjë përbërës të gjendjes civile.  
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1.21. Numri personal - numri i veçantë që i jepet nga Zyra e gjendjes civile 
secilit individ me rastin e regjistrimit të lindjes.  

1.22. Emri personal – emri dhe mbiemri i qytetarit të Kosovës.  
1.23. Person pa shtetësi- personi i cili nuk konsiderohet shtetas i asnjë shteti në 

kuadër të fushëveprimit të ligjit të atij shteti.  
1.24. Zyrtari i gjendjes civile - personi i cili kryen regjistrimin e gjendjes civile 

dhe është i kualifikuar në pajtim me këtë ligj. Zyrtari diplomatik ose ai 
konsullor i cili e ka kryer me sukses provimin për zyrtar të gjendjes civile, 
po ashtu pranohet si zyrtar i gjendjes civile.  

1.25. Të dhëna personale- çdo informacion në lidhje me një person fizik të 
identifikuar ose të identifikueshëm (subjekt i të dhënave); person i 
identifikueshëm është personi i cili mund të identifikohet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në veçanti në bazë të një numri të 
identifikimit ose të një e më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e tij 
ose saj fizik, psikologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror. 

 
Neni 3 

Parimet e regjistrimit të gjendjes civile 
 
1. Të gjitha aktivitet që lidhen me gjendjen civile duhet të ndërmerren në 

pajtueshmëri të plotë me ligjet dhe aktet nënligjore.  
2. Shënimi i ngjarjeve të regjistruara në regjistrin e gjendjes civile nga autoritetet 

kompetente, është i detyrueshëm dhe duhet të realizohet brenda afatit ligjor nga 
personat kompetent të përcaktuar me këtë ligj.  

3. Subjektet e të dhënave duhet të regjistrojnë aktivisht çdo ndryshim që ndikon në 
gjendjen civile në përputhje me procedurat e parapara me këtë ligj.  

4. Të dhënat e grumbulluara dhe të regjistruara në lidhje me gjendjen civile përdoren 
në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 4 

Karakteri personal i të dhënave 
 
1. Të dhënat, individuale e familjare, të përbërësve të gjendjes civile kanë karakter 

personal. Aktet, të dhënat dhe konfirmimet shkresore për gjendjen civile i jepen 
vetëm personit, që i përkasin këto të dhëna, anëtarit të familjes, kujdestarit, 
përfaqësuesit ligjor ose, me prokurë dhe pas vdekjes, atyre, që kanë legjitimitetin e 
kërkimit të trashëgimisë ligjore ose trashëgimtarëve testamentarë. 

2. Të dhënat individuale e familjare të përbërësve të gjendjes civile mund të kërkohen dhe 
të merren nga institucionet e organet, të cilave kjo e drejtë u njihet me ligj të veçantë. 
Këto subjekte, që kërkojnë dhe marrin të dhëna të gjendjes civile, drejtpërdrejt nga 
shërbimi i gjendjes civile, i përdorin ato vetëm për qëllimin për të cilin janë marrë, 
duke u kufizuar në përhapjen e tyre, përveçse kur autorizohen me ligj.  

3. Kryeshefi i Agjencisë së regjistrimit civil autorizon dhënien e të dhënave të 
kërkuara prej institucioneve dhe organeve të ndryshme, në përputhje me 
udhëzuesin e miratuar prej tij dhe Këshillit të agjencisë shtetërore për mbrojtjen e 
të dhënave personale. Udhëzuesi përcakton llojin dhe sasinë e informacionit, që 
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mund t’u jepet institucioneve dhe organeve kërkuese, duke pasur parasysh ligjet, 
që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e tyre, si dhe legjislacionin në fuqi 
për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 
Neni 5 

Vlefshmëria juridike e të dhënave 
 
1. Të dhënat e gjendjes civile janë të vlefshme vetëm nëse lëshohen nga zyrtari i 

shërbimit të gjendjes civile, në mënyrën dhe formën e parashikuar në këtë ligj dhe 
në aktet nënligjore, të dala në zbatim të tij.  

2. Për çdo akt dhe dokument të protokoluar, që u jepet shtetasve, institucioneve dhe 
organeve të autorizuara me ligj, zyrtari i zyrës së gjendjes civile shënon, në mënyrë 
të plotë, emrin, mbiemrin, nënshkrimin e vet dhe përdor vulën zyrtare të shërbimit 
të gjendjes civile.  

 
Neni 6 

Mbledhja dhe këmbimi i të dhënave të gjendjes civile me palët e treta 
 
1. Institucionet tjera shtetërore ose private që mbledhin dhe administrojnë baza të 

dhënash të personave që përmbajnë të dhëna, lidhur me gjendjen civile duhet t’i 
ofrojnë të dhënat në fjalë në bazë të kërkesës së Agjencisë dhe në pajtim me Ligjin 
për mbrojtjen e të dhënave personale. 

2. Institucionet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni janë të detyruara që t’i 
sigurojnë qasje të menjëhershme e të papenguar Agjencisë, në bazat përkatëse të të 
dhënave, ose t’i dërgojnë asaj informacionin e kërkuar jo më vonë se dhjetë (10) 
ditë nga marrja e kërkesës. 

3. Agjencia i përdor të dhënat e siguruara në zbatim të këtij neni, për aq sa është e 
nevojshme për të verifikuar dhe siguruar saktësinë e të dhënave të Regjistrit 
qendror të gjendjes civile. Të dhënat e siguruara nga baza alternative të dhënash 
nuk përbëjnë burim të drejtpërdrejtë dhe të vetëm të dhënash, në lidhje me 
përbërësit e gjendjes civile të shtetasve. Agjencia i përdor të dhënat në përputhje 
me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.  

4. Shërbimi i gjendjes civile bashkëpunon me institucionet qendrore jashtë sektorit të 
regjistrimit dhe me sektorin privat për këmbimin e të dhënave në përputhje me 
Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 
Neni 7 

Mbrojtja e të drejtave 
 
1. Mbrojtja e të drejtave dhe interesave të personave që u regjistrohen të dhënat, e 

drejta e qasjes në regjistra dhe korrigjimi i të dhënave bëhet në pajtim me Ligjin 
për mbrojtjen e të dhënave personale.  

2. Palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë kundër vendimit të Zyrës së gjendjes 
civile. Ankesa parashtrohet në Agjenci.  

3. Lidhur me afatin e parashtrimit të ankesës, shqyrtimin e saj si dhe çështjet tjera 
procedurale, aplikohen dispozitat e Ligjit për procedurën administrative.  

4. Agjencia- themelon komision të veçantë për shqyrtimin e ankesave nga paragrafi 
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2. i këtij neni dhe puna e këtij komisioni rregullohet me akt nënligjor nga Ministri.  
5. Të dhënat personale në Regjistrat themeltar të gjendjes civile dhe në dokumentet e 

lëshuara nga gjendja civile, shënohen në pajtim me Ligjin për përdorimin e 
gjuhëve.  

6. Regjistrat themeltar të gjendjes civile dhe dokumentet e lëshuara nga gjendja civile 
shtypen në pajtim me Ligjin për përdorimin e gjuhëve.  

 
Neni 8 

Papajtueshmëria e veprimeve 
 
Zyrtari i gjendjes civile nuk mund të kryejë veprime të gjendjes civile aty ku është 
caktuar, kur këto i përkasin atij vetë, bashkëshortit, fëmijëve të tij, prindërve, gjyshit, 
gjyshes, vëllezërve, motrave, vjehrrit ose vjehrrës. Në këtë rast veprimet kryhen nga 
një zyrtar tjetër i shërbimit të gjendjes civile. 
 

KREU II 
GJENDJA CIVILE 

 
Neni 9 

Përbërësit dhe veçoritë e gjendjes civile të shtetasve 
 
1. Përbërësit e gjendjes civile janë: emri personal, numri personal, datëlindja, 

vendlindja, gjinia, shtetësia, raportet e atësisë e amësisë, gjendja martesore, vdekja, 
vendbanimi, vendqëndrimi dhe fakte të tjera, të përcaktuara me ligj.  

2. Shtetësia e Kosovës, si përbërës i gjendjes civile, është elementi i vetëm dallues 
nga shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi.  

3. Elementet përbërëse në dokumentet e shërbimit të gjendjes civile kanë përparësi 
ndaj të njëjtave elemente të çdo akti tjetër, shtetëror ose privat dhe janë të 
detyrueshme të respektohen. 

 
Neni 10 

Veçoritë e disa përbërësve të gjendjes civile 
 
Lindja, gjinia, emri personal, raportet e atësisë, amësisë dhe shtetësia njihen përkatësisht 
mund të hiqen, të shuhen, të ndryshojnë ose t’u kalojnë të tjerëve vetëm në rastet e në 
mënyrën e përcaktuar shprehimisht në këtë ligj apo në çdo ligj tjetër specifik. 

 
Neni 11 

Përbërës të rrjedhur nga ngjarje natyrore 
 
Lindja, koha e lindjes, gjinia, amësia dhe vdekja, vërtetohen rregullisht si fakte 
juridike, nga personat dhe organet të cilëve iu njihet kjo e drejtë, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 
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Neni 12 
Përbërës të prezumuar ose të rrjedhur nga veprimet e vetë personit 

 
Fakte juridike të prezumuara me ligj ose të rrjedhura nga veprimet e vetë personit, që 
vërtetohen, janë raportet e atësisë, amësisë dhe familja. 
 

Neni 13 
Përbërës të rrjedhur nga aktet e organeve të tjera 

 
Birësimi, shtetësia, heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, si përbërës kryesorë të 
gjendjes civile, burojnë dhe pasqyrohen vetëm në mbështetje e në përputhje me aktin e 
organit përgjegjës shtetëror, sipas ligjit. Prej tyre përcaktohen edhe përbërësit e tjerë 
kryesorë të gjendjes civile, kur ndryshohen sipas ligjit. 
 

Neni 14 
Përbërës që vërtetohen nga burime të tjera 

 
Përbërësit e tjerë vërtetohen sipas ligjit nga organet dhe institucionet shtetërore, 
subjektet juridike, shtetërore e private, ose drejtpërdrejt nga ligji i veçantë dhe marrin 
cilësinë e përbërësit, kur pasqyrohen në dokumentet e gjendjes civile. 
 

Neni 15 
Gjendja martesore 

 
1. Gjendja martesore e një personi mund të jetë:  

1.1. beqar/e;  
1.2. i/e martuar;  
1.3. i/e ve;  
1.4. i/e shkurorëzuar.  

 
Neni 16 

Gjendja civile e shtetasve të huaj dhe e personave pa shtetësi 
 
1. Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të 

përhershëm në Republikën e Kosovës, si edhe shtetasit e huaj, që kanë përfituar 
azil në Republikën e Kosovës, gëzojnë të gjitha të drejtat, sipas këtij ligji, me 
përjashtim të të drejtave, të cilat lidhen ngushtë me shtetësinë e Kosovës dhe të 
veçorive në mënyrën e dokumentimit. 

2. Gjendja civile e shtetasit të huaj me qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm në 
Republikën e Kosovës dhe personave pa shtetësi përcaktohet me dokumente 
relevante shtetërore. Gjendja civile e shtetasve të huaj, që kanë fituar azil në 
Republikën e Kosovës, vërtetohet nga të dhënat e organit përkatës për azil brenda 
Ministrisë së punëve të brendshme.  

3. Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm, 
vizitorë ose që janë transit në Kosovë, kanë të drejtë që, nëpërmjet shërbimit të 
gjendjes civile, të evidentojnë dhe të vërtetojnë faktet juridike të tyre, të ndodhura 

 198 



 
Ligji Nr. 04/L-003 për gjendjen civile 

në territorin e Republikës së Kosovës, sikurse çdo shtetas i Kosovës, përveçse kur 
ka pengesë ose një procedurë të veçantë, të përcaktuar me ligj apo marrëveshje 
ndërkombëtare.  

 
KREU III 

NATYRA DHE DOKUMENTIMI I PËRBËRËSVE TË GJENDJES CIVILE 
 

Neni 17 
Llojet dhe veçoritë e përgjithshme të dokumenteve 

 
1. Përbërësit e gjendjes civile të shtetasve të Kosovës, të shtetasve të huaj dhe të 

personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën 
e Kosovës, vërtetohen në dokumentet bazë të gjendjes civile.  

2. Dokumentet nga paragrafi 1. i këtij neni hartohen nga shërbimi i gjendjes civile, në 
bazë të veprimeve të kryera nga zyrtarët e këtij shërbimi ose dokumentet bazë, të 
ardhura nga personat e tretë, sipas ligjit.  

 
Neni 18 

Dokumentet e gjendjes civile 
 
Llojet, forma, elementet përbërëse, mënyra e mbajtjes, afati i përdorimit të 
dokumenteve, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile, si dhe rregullat e 
lëshimit të këtyre dokumenteve përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri. 
 

Neni 19 
Broshura familjare 

 
1. Broshura familjare, është libër i veçantë, i cili i jepet bashkëshortëve me rastin e 

lidhjes së martesës, sipas vendit të lidhjes së martesës, në të cilin pasqyrohen të 
dhënat familjare të gjendjes civile për martesën e bashkëshortëve, për lindjen e 
fëmijëve nga martesa, për vdekjen e bashkëshortëve dhe të fëmijëve, dhe 
ndryshimet që ndodhin.  

2. Me rastin e lidhjes së martesës, zyrtari i gjendjes civile do t’u japë bashkëshortëve 
broshurën familjare dhe një certifikatë, si dëshmi se martesa është lidhur.  

3. Të dhënat e shënuara në broshurën familjare duhet të jenë të njëjta me të dhënat e 
shënuara në regjistrat themeltarë. Pala duhet t`i verifikojë të dhënat dhe pastaj 
duhet të vulosen dhe të nënshkruhen nga zyrtari i autorizuar i gjendjes civile, i cili i 
ka plotësuar ato të dhëna.  

4. Përmbajtja e broshurës familjare të regjistrit është e pavlefshme kur përbërësi i 
përket periudhës para krijimit të regjistrit dhe nuk ka dorëshkrimin e plotësuesit të 
parë të asaj flete ose, pavarësisht nga periudha që i përket, nuk mbështetet në një 
libër aktesh apo dokument bazë, të pasqyruar si burim edhe në faqen përkatëse të 
broshurës familjare.  

5. Forma, përmbajtja dhe procedurat e tjera lidhur me broshurën familjare 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri.  
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Neni 20 
Aktet për lindjet, martesat dhe vdekjet 

 
1. Aktet e lindjes, të martesës dhe të vdekjes plotësohen e pasqyrohen në akte të 

veçanta, në formë elektronike dhe të shtypura vetëm nga zyrtari i shërbimit të 
gjendjes civile, pasi ka administruar, drejtpërdrejt, dokumentet bazë ose ka pranuar 
personalisht deklarimet për faktin e lindjes, lidhjen e martesës ose vdekjen, në 
përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Këto akte mbahen, për çdo rast, të 
renditura kronologjikisht.  

2. Aktet e lindjes, të martesës dhe të vdekjes për shtetasit e huaj dhe personave pa 
shtetësi, me banim të përhershëm në Republikën e Kosovës, mbahen në Zyrën e 
gjendjes civile. Këto akte mbahen nga përgjegjësi i Zyrës së gjendjes civile dhe 
pasqyrohen në Regjistrin qendror të gjendjes civile.  

3. Aktet e lindjes, të martesës e të vdekjes, të mbajtura jashtë shtetit, në shërbimin 
diplomatik apo konsullor të Republikës së Kosovës, për shtetasit e Republikës së 
Kosovës apo dhe për shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me banim të 
përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, përcillen nëpërmjet 
Ministrisë së punëve të jashtme në Agjenci, deri me datën 20 janar të vitit të 
ardhshëm.  

 
Neni 21 

Nënshkrimi i akteve 
 
1. Zyrtari i gjendjes civile, pala e interesuar si dhe personat e autorizuar, kur 

përcaktohet nga ky ligj, nënshkruajnë me të njëjtin mjet, si dhe shënojnë emrin e 
mbiemrin. Nënshkrimi i zyrtarit të gjendjes civile, në çdo rast, shoqërohet me 
vulën e Zyrës së gjendjes civile, në të kundërt veprimi është i pavlefshëm.  

2. Kur personi nuk di ose nuk është në gjendje fizike të nënshkruajë, në akt shënohen 
shkaqet, të vërtetuara me nënshkrim të veçantë të përgjegjësit të Zyrës së gjendjes 
civile, të zyrtarit dhe të pjesëmarrësve të tjerë, të pranishëm në veprim.  

 
Neni 22 

Dokumentet e tjera bazë 
 
1. Dokumente të tjera janë aktet zyrtare, shtetërore ose jo shtetërore, të cilat, sipas 

ligjit, vërtetojnë ose ndryshojnë faktet juridike, të vërtetuara me aktet e gjendjes 
civile. Përmbajtja e tyre, kur pasqyrohet në Regjistrin e gjendjes civile, shndërrohet 
në përbërës të gjendjes civile të shtetasit.  

2. Dokumentet e tjera bazë, si dhe i gjithë dokumentacioni tjetër, me karakter 
administrativ, plotësohen e administrohen, në përputhje me kriteret ligjore 
përkatëse, sipas llojit të dokumentit.  

 
Neni 23 

Korrigjimet dhe plotësimet në dokumentet e arkivuara 
 
1. Korrigjimet dhe plotësimet në dokumentet e arkivuara bëhen me vendim gjyqësor 

të formës së prerë apo me vendim të lëshuar nga Zyra e gjendjes civile. Kopja e 
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vendimit i bashkëngjitet dokumentit dhe çdo dokument i lëshuar në bazë të tij 
përmban elementet e përcaktuara në vendimin e lartcekur.  

2. Korrigjimet nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen me akt nënligjor nga 
Agjencia.  

 
Neni 24 

Detyrimet e organeve të tjera 
 
Të gjitha organet, të cilat, në mbështetje të këtij ligji apo sipas një ligji të veçantë, janë 
përgjegjëse për caktimin, vërtetimin ose ndryshimin e një përbërësi të gjendjes civile, 
detyrohen të dërgojnë, zyrtarisht e drejtpërdrejt, një kopje të aktit, vendimit, në Zyrën e 
gjendjes civile, ku personi figuron i regjistruar, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 
data e lëshimit të aktit ose nga marrja e vendimit të formës së prerë, 
 

KREU IV 
REGJISTRAT E GJENDJES CIVILE 

 
Neni 25 

Regjistrat e gjendjes civile 
 
1. Regjistrat e gjendjes civile janë:  

1.1. Regjistri qendror i gjendjes civile;  
1.2. Regjistrat themeltarë të gjendjes civile.  

 
Neni 26 

Regjistri qendror i gjendjes civile 
 
1. Regjistri qendror i gjendjes civile është dokumenti unik shtetëror, ku pasqyrohen 

përbërësit e gjendjes civile për çdo shtetas të Kosovës, për shtetasit e huaj dhe për 
personat pa shtetësi, kur kanë banim të përkohshëm apo të përhershëm në territorin 
e Republikës së Kosovës, si dhe për shtetasit e huaj, të cilët kanë përfituar azil në 
Republikën e Kosovës.  

2. Administrimi i Regjistrit qendror të gjendjes civile bëhet nga Agjencia. Përditësimi 
i të dhënave të regjistrit bëhet nga zyrtarët e shërbimit të gjendjes civile në zyrat e 
gjendjes civile apo zyrtarët në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore.  

3. Regjistri qendror i gjendjes Civile mbahet në formën elektronike dhe fizike.  
4. Mënyra e krijimit të Regjistrit qendror të gjendjes civile dhe rregullat për 

shfrytëzimin e teknologjisë informative që do të përdoren për këtë regjistër, 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri.  

 
Neni 27 

Veprimet në Regjistrin qendror të gjendjes civile 
 
Shënimet në Regjistrin qendror të gjendjes civile kryhen vetëm nga zyrtari i shërbimit 
të gjendjes civile në komuna dhe nga zyrtari në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore, 
pasi ka administruar, drejtpërdrejt, dokumentet bazë, në përputhje me kërkesat e këtij 
ligji. 
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Neni 28 
Regjistrimi në Regjistrin qendror të gjendjes civile 

 
Përbërësit e gjendjes civile pasqyrohen në faqen individuale të Regjistrit qendror të 
gjendjes civile për shtetasit e Kosovës, shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me 
qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, si edhe për 
shtetasit e huaj, të cilët kanë përfituar azil në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 29 
Korrigjimi dhe plotësimi në Regjistrin qendror të gjendjes civile 

 
1. Kur në Regjistrin qendror gjendjes civile vërehen gabime materiale ose gjendet 

rubrikë, që nuk pasqyron përbërësin përkatës, përgjegjësi i Zyrës së gjendjes civile 
bën korrigjimin ose plotësimin, kur: 
1.1. përbërësi figuron në librat e akteve, në regjistrat themeltarë të mëparshëm të 

asaj zyre ose të vendit prej nga ka ardhur, me ndryshim të vendbanimit, për 
çdo shkak; 

1.2. i interesuari paraqet dokumentin bazë nga burimi përgjegjës, sipas ligjit;  
1.3. vërtetohet, në të gjitha rastet e tjera, me vendim gjykate.  

 
Neni 30 

Verifikimi dhe plotësimi në rast mungese të së dhënës 
 
1. Kur e dhëna, që kërkohet për aktin e lindjes dhe të vdekjes, është e pamjaftueshme 

ose nuk vërtetohet nga deklaruesi, verifikohet pjesa përkatëse pranë organit që ka 
dijeni për faktin juridik, përveç rasteve të shënimeve të përkohshme, sipas këtij 
ligji.  

2. Me vërtetimin e së dhënës apo caktimin përfundimtar, bëhet plotësimi vetëm në 
Regjistrin qendror të gjendjes civile.  

 
Neni 31 

Regjistri Themeltar i gjendjes civile 
 
1. Regjistrat themeltarë të gjendjes civile janë dokumente, të cilat i përmbledhin të 

gjithë përbërësit e gjendjes civile, sipas vendit ku ka ndodhur fakti i përbërësve të 
gjendjes civile.  

2. Regjistrat themeltar të gjendjes civile janë:  
2.1. regjistri i të lindurve;  
2.2. regjistri i të martuarve;  
2.3. regjistri i të vdekurve.  

3. Zyra e gjendjes civile mban regjistrat themeltar të gjendjes civile, ne formë të 
shkruar dhe elektronike. 

4. Llojet, forma, përmbajtja, futja e të dhënave, mënyra dhe afati i mbajtjes së 
regjistrave themeltar të gjendjes civile si dhe Regjistrave të veçantë nga neni 35 i 
këtij ligji, përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri. 
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KREU V 
REGJISTRIMI I LINDJES 

 
Neni 32 

Dokumentet bazë të lindjes 
 
1. Lindjet si fakt, kohë, vend, gjinia dhe amësia vërtetohen me raport mjekësor ose 

procesverbal, të hartuar në kohën e lindjes, i cili vërtetohet nga personeli mjekësor 
i pranishëm, si dhe përgjegjësi i trenit, kapiteni i anijes ose i aeroplanit në udhëtim, 
drejtuesi i burgut, organi i rendit publik, apo zyrtarë të përfaqësive diplomatike 
jashtë shtetit, në mungesë të personelit mjekësor. 

2. Në mungesë të dokumentacionit të përmendur në paragrafin 1. të këtij neni, vërtetimi i 
faktit të lindjes mund të provohet edhe nëpërmjet Zyrës së gjendjes civile.  

3. Kur organet gjenitale të fëmijës kanë çrregullime, gjinia përcaktohet me konstatim 
të mjekut.  

4. Kur lindin binjakë siamezë, të gjallë, ata regjistrohen të lindur veç e veç.  
5. Dokumentet e mësipërme shërbejnë për plotësimin e aktit të lindjes.  
 

Neni 33 
Dokumentet bazë të personave të gjetur 

 
1. Fëmija me prindër të panjohur prezumohet i lindur në vendin ku është gjetur dhe 

në kohën që përcaktohet me raport mjekësor.  
2. Fëmija me prindër të panjohur pajiset me procesverbal nga policia dhe raport 

mjekësor të lëshuar nga mjeku i zonës ku është gjetur.  
3. Me kërkesë të shërbimit të gjendjes civile, me miratimin e organit të kujdestarisë 

ku është gjetur fëmija, atij i caktohet emri personal si dhe emra prindërish 
imagjinarë, që mund të ndryshojnë me kërkesë të vetë fëmijës, kur bëhet madhor, 
ose me vërtetimin ligjërisht të prindërve.  

4. Rregullat e mësipërme vlejnë edhe për fëmijët me prindër të panjohur, që kanë 
humbur kujtesën ose janë të paaftë mendërisht dhe që nuk identifikohen. Fëmijës 
së gjetur mund t'i ndryshojë kjo gjendje, në rastet kur i kthehet kujtesa, kur 
shërohet mendërisht ose identifikohet me një mënyrë tjetër.  

5. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë nen, fëmija i gjetur regjistrohet në vendin 
ku është gjetur përfshirë edhe të gjeturin madhor, që flet vetëm gjuhë të huaj e që 
regjistrohet si person pa shtetësi.  

6. Kriteret e përcaktuara në këtë nen zbatohen edhe për personin madhor, që ka 
humbur kujtesën, që është i paaftë mendërisht e që nuk i dihen prindërit, është 
gjetur me prindër të vdekur, të paidentifikuar, përveç rastit, kur ky person flet 
vetëm gjuhë të huaj. Në këtë rast ai trajtohet si person pa shtetësi.  

 
Neni 34 

Deklarimi i lindjes 
 
1. Lindja e fëmijës deklarohet te zyrtari i gjendjes civile nga prindërit, pjesëtarët 

madhorë të familjes, përfaqësuesit ligjorë ose kujdestarët, dhe në pamundësi ose në 

 203 



 
Ligjet administrative 

mungesë të tyre, nga personat, që kanë të drejtë të vërtetojnë lindjen. Deklarimi 
mund të bëhet edhe nga përfaqësues të nënës, me prokurë të posaçme.  

2. Deklarimi i lindjes së fëmijës së gjetur, të cilit nuk i dihen prindërit, bëhet nga 
organi i kujdestarisë, policia, në juridiksionin e të cilit ndodhet vendi i gjetjes, në 
bazë të procesverbalit të mbajtur në kohën e gjetjes së fëmijës.  

3. Në rast dyshimi për faktet e lindjes zyrtari i gjendjes civile duhet ta shikojë 
fizikisht të lindurin para regjistrimit të lindjes, veprim ky i cili regjistrohet në 
dosje.  

4. Kërkesa për regjistrimin e lindjes, në regjistrin themeltar, duhet të bëhet brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga momenti i lindjes dhe, në raste të veçanta, jo më 
vonë se tridhjetë (30) ditë nga dita e lindjes.  

 
Neni 35 

Regjistrimi i lindjes 
 
1. Regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet në zyrën e gjendjes civile në vendin ku ka 

ndodhur lindja.  
2. Për fëmijën e gjetur, të cilit nuk i dihen prindërit, regjistrimi bëhet në Zyrën e 

gjendjes civile të vendit ku është gjetur.  
3. Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës nga shtetas të 

Kosovës, me banim të përhershëm në Kosovë, regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet 
në përfaqësitë diplomatike ose konsullore të Republikës së Kosovës, në vendin ku 
ka lindur. Kur kjo është e pamundur, regjistrimi mund të bëhet edhe në shërbimin e 
gjendjes civile të atij vendi.  

4. Regjistrimi i shtetasve të Kosovës të lindur jashtë kufijve të Kosovës, duhet të 
mbahet në libër të veçantë të mbajtur nga Zyra e gjendjes civile.  

5. Personat e lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës që i përmbushin kushtet 
për marrjen e shtetësisë sipas nenit 29 të Ligjit për shtetësinë, regjistrohen në 
regjistrat e posaçëm të gjendjes civile, të paraparë në paragrafin 4. të këtij neni, me 
rastin e regjistrimit në regjistrin e shtetësisë.  

6. Të gjitha subjektet shëndetësore, shtetërore dhe private, që kanë të drejtë të 
vërtetojnë lindjen, janë të detyruara, që çdo ditë të hënë, të dërgojnë në Zyrat e 
gjendjes civile, ku ka ndodhur lindja, njoftimin për lindjet e ndodhura pranë 
institucioneve të tyre.  

7. Zyra e gjendjes civile, konstaton dhe konfirmon, në rrugë zyrtare, rastet e lindjeve 
dhe regjistrimin e tyre nga personat e parashikuar në paragrafin 2. të nenit 34 të 
këtij ligji.  

 
Neni 36 

Akti i lindjes 
 
1. Akti i lindjes vërteton ligjërisht lindjen e personit.  
2. Akti i lindjes është procesverbali, që mbahet për çdo të lindur, i nënshkruar nga 

zyrtari i gjendjes civile në komuna dhe deklaruesi.  
3. Akti i lindjes përmban:  

3.1. numrin rendor, datën e mbajtjes së procesverbalit dhe zyrën e gjendjes 
civile;  
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3.2. datën e plotë dhe orën e lindjes;  
3.3. vendin e lindjes;  
3.4. emrin personal, të caktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi;  
3.5. numrin personal të fëmijës;  
3.6. gjininë;  
3.7. shtetësinë,nëse ka;  
3.8. faktin nëse ka lindur normal, binjak apo siamez;  
3.9. emrin personal dhe numrin personal të nënës, nëse dihet;  
3.10. emrin personal dhe numrin personal të babait, kur njihet, sipas dispozitave 

ligjore në fuqi;  
3.11. emrin personal, numrin personal dhe cilësinë e deklaruesit;  
3.12. emrin personal dhe numrin personal të përkthyesit, nëse ka.  

 
Neni 37 

Vlefshmëria dhe kundërshtimi i aktit të lindjes 
 
1. Akti i lindjes është absolutisht i pavlefshëm, kur nuk është mbajtur nga zyrtari i 

shërbimit të gjendjes civile, ose kur nuk është nënshkruar qoftë edhe nga njëri prej 
personave të paraparë në paragrafin 2. të nenit 36 të këtij ligji. Në raste të tjera, 
akti i lindjes është relativisht i pavlefshëm. 

2. Nuk mund të konfirmohet përmbajtje tjetër nga ajo e aktit të lindjes pa u vërtetuar 
pavlefshmëria absolute ose relative, pasaktësia ose pretendimi se akti përkatës 
është falsifikuar.  

3. Shtetasi, përfaqësuesi ligjor ose kujdestari, si dhe çdo person tjetër, që pretendon 
se i është cenuar një e drejtë ose është privuar nga pasoja juridike të caktuara, 
pretendimet për pavlefshmëri, pasaktësi e falsitet mund t’i parashtrojnë në 
procedurë gjyqësore.,  

4. Njohja ose kundërshtimi i atësisë e i amësisë, bëhen sipas Ligjit për familjen i 
Kosovës.  

 
Neni 38 

Ndryshimi i së dhënës së aktit të lindjes 
 
Përmbajtja e aktit të lindjes, e pasqyruar në Regjistrin qendror të gjendjes civile, mund 
të ndryshohet drejtpërdrejt nga zyrtari i gjendjes civile në rastet e përcaktuara 
shprehimisht në këtë ligj dhe ligjet tjera ne fuqi. 
 

Neni 39 
Plotësimi i të dhënave të aktit të lindjes 

 
1. Në Regjistrin qendror të gjendjes civile pasqyrohen të dhënat sikurse janë e për aq 

sa përmban akti i lindjes, shoqëruar me shënimin për të dhënat e përkohshme.  
2. Kur në aktin e lindjes është caktuar emri i përkohshëm mund të bëhet plotësimi, në 

çdo kohë, kundrejt deklarimit e nënshkrimit të përbashkët të prindërve ose me 
vendim gjykate. Kur fëmija bëhet madhor, kjo e drejtë mund të ushtrohet vetëm 
prej tij, përveç rastit kur i është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar.  
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3. Plotësimi i të dhënave në Regjistrin qendror të gjendjes civile, kur në aktin e 
lindjes ka rubrika të paplotësuara, bëhet, sipas rastit, me vendim gjykate apo me 
vendim të lëshuar nga Zyra e gjendjes civile.  

4. Kur data dhe vendi i lindjes nuk mund të përcaktohen, shënohen si të tilla koha e 
vendi i takimit të deklaruesit me nënën, e cila ka vdekur më pas, ose koha e vendi i 
gjetjes së fëmijës.  

 
Neni 40 

Numri personal 
 
1. Numri personal lëshohet me regjistrimin e lindjes.  
2. Lëshimi i numrit personal për të gjithë personat që nuk janë të pajisur me ketë 

numër deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, përfshirë edhe fëmijët nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë (16) vjeçare, bëhet brenda një (1) viti nga hyrja në fuqi e këtij 
ligji.  

3. Kriteret dhe procedurat rregullohen me akt nënligjor nga Ministri.  
 

KREU VI 
REGJISTRIMI I AKTIT TË MARTESËS 

 
Neni 41 

Forma e aktit të lidhjes së martesës 
 
1. Lidhja e martesës shënohet në procesverbal, të mbajtur nga Zyrtari i zyrës së 

gjendjes civile në komunë, ku pasqyrohet vullneti i përbashkët i bashkëshortëve të 
ardhshëm, i shprehur në prani të zyrtarit të gjendjes civile, sipas legjislacionit në 
fuqi. 

2. Kur nuk janë plotësuar kushtet për lidhjen e martesës, ka vend për dyshime ose 
vihen re pengesa ligjore për lidhje martese apo parregullsi në dokumentet e 
identitetit të palëve, në raste të tilla procedura e lidhjes së martesës ndërpritet dhe 
për këtë informohet përgjegjësi i shërbimit të gjendjes civile. Kur është e mundur 
behet verifikimi i menjëhershëm, dhe kur rrezohen shkaqet që sollën ndërprerjen e 
procedurës, pas miratimit të përgjegjësit të shërbimit të gjendjes civile vazhdon 
procedura e ndërprerë, i cili e nënshkruan procesverbalin e martesës. 

 
Neni 42 

Mënyra e mbajtjes së aktit dhe dokumentacioni i kërkuar 
 
1. Akti i lidhjes së martesës nënshkruhet nga bashkëshortët, në prani të jo më pak se 

dy dëshmitarëve. Kur bashkëshortët nuk dinë shkrim lexim ose nuk janë në gjendje 
fizike të nënshkruajnë, ky fakt konstatohet në procesverbal. 

2. Martesa konsiderohet e lidhur kur zyrtari i gjendjes civile vërteton identitetin e 
secilit prej bashkëshortëve pasi ka përfunduar procedura e shpalljes së martesës, 
sipas Ligjit për familjen i Kosovës. 

3. Martesa e shtetasit të huaj, që banon jashtë shtetit ose është banues i përkohshëm 
në Republikën e Kosovës, me shtetas të Kosovës lidhet sipas dokumenteve të 
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shtetit, shtetas i të cilit është ose ku ka banimin e përhershëm, të lëshuar jo më parë 
se tre muaj nga data që kërkohet të lidhet martesa, përveç rasteve kur ka mënyra 
dhe një afat tjetër, të përcaktuar në marrëveshje shumëpalëshe ose dypalëshe.  

4. Për të huajt të cilët kanë përfituar azil në Republikën e Kosovës ose janë refugjatë 
si dhe personat pa shtetësi akti i martesës bazohet në dokumentet personale, të 
vërtetuara brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga organi përkatës brenda Ministrisë 
së punëve të brendshme ose drejtpërdrejt nga të dhënat e këtij organi.  

5. Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me qëndrim të përkohshëm në Republikën 
e Kosovës, mund të lidhin martesë ndërmjet tyre në një zyrë të gjendjes civile, me 
dëshirën e vet. Gjithashtu, martesa mund të lidhet kur njëri ose të dy janë të 
burgosur në Republikën e Kosovës, kur në vendin e tyre nuk mund të lidhin 
martesë ose nuk mund të shkohet për shkaqe objektive.  

6. Agjencia me akt nënligjor nxjerrë rregullat për veprimet, që do të kryejnë zyrtarët e 
shërbimit të gjendjes civile, për dokumentacionin dhe procedurën që do të ndiqet.  

 
Neni 43 

Përmbajtja e aktit të martesës 
 
1. Në aktin e martesës pasqyrohen treguesit e mëposhtëm:  

1.1. zyra e gjendjes civile, ku kryhet akti i martesës;  
1.2. numri dhe data e mbajtjes së aktit të martesës;  
1.3. numri dhe data e shpalljes së martesës;  
1.4. numri dhe data e vendimit të gjykatës për përfundimin e martesës së kaluar 

nëse ekziston;  
1.5. vendi i lidhjes së martesës dhe ora;  
1.6. emri personal, numri personal i secilit prej bashkëshortëve të ardhshëm;  
1.7. vendbanimi apo vendqëndrimi para martesës;  
1.8. vendbanimi pas martesës;  
1.9. mbiemri që do të mbajë pas lidhjes së martesës secili nga bashkëshortët;  
1.10. njohja e atësisë ose amësisë së fëmijëve të bashkëshortëve, të lindur para 

martesës;  
1.11. regjimi pasuror martesor i bashkëshortëve;  
1.12. emri personal, numri personal dhe vendbanimi i dëshmitarëve;  
1.13. emri personal, numri personal i përkthyesit, nëse ekziston;  
1.14. emri personal dhe nënshkrimi i zyrtarit të gjendjes civile.  

 
Neni 44 

Vërtetimi i martesës 
 
Fakti juridik i martesës themelohet dhe vërtetohet me dokumentin që hartohet në 
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, e që pasqyron vullnetin e personave, në prani të 
zyrtarit të gjendjes civile dhe të dy dëshmitarëve. 
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Neni 45 
Veprimet me rastin e lidhjes së martesës 

 
1. Akti i lidhjes së martesës regjistrohet në regjistrin themeltar të lindjes të secilit 

bashkëshort, kur ata e kanë regjistrin në të njëjtën zyrë. Kur njëri ose të dytë e kanë 
regjistrin themeltar në një zyrë tjetër, atëherë zyrtari i gjendjes civile i autorizuar e 
bën njoftimin tek zyra/zyrat përkatëse për të dhënat që përmban akti i martesës. 

2. Kur zyra e gjendjes civile në regjistrin e një martese të lidhur jashtë kësaj zyre 
vëren se gjatë hartimit të aktit të martesës nuk janë marrë parasysh pengesat 
ligjore, nuk është zbatuar ose është vepruar në kundërshtim me ligjin, dokumentet i 
kthen zyrës dërguese, pa veprim, me sqarimet përkatëse.  

3. Akti i martesës, i përkthyer dhe i vërtetuar, i dërgohet nëpërmjet përfaqësisë 
diplomatike dhe konsullore organit kompetent të shtetit, ku është i regjistruar në 
regjistrin themeltar njëri ose të dy bashkëshortët.  

4. Nëse nuk ekzistojnë kushtet për regjistrim sipas paragrafit 3. të këtij neni, atëherë 
regjistrimi bëhet drejtpërdrejt në shërbimin e gjendjes civile sipas vendbanimit.  

5. Martesat religjioze nuk mund të regjistrohen në regjistrat themeltarë sipas këtij 
ligji. Çdo dispozitë tjetër, që është në kundërshtim me këtë nen, konsiderohet e 
pavlefshme.  

 
KREU VII 

REGJISTRIMI I AKTIT TË VDEKJES 
 

Neni 46 
Akti i vdekjes 

 
1. Akti i vdekjes vërteton ligjërisht vdekjen e personit.  
2. Akti i vdekjes është procesverbali, që mbahet për çdo të vdekur, i nënshkruar nga 

zyrtari i gjendjes civile dhe deklaruesi.  
3. Akti i vdekjes përmban:  

3.1. zyrën e gjendjes civile, ku mbahet akti i vdekjes;  
3.2. numrin dhe datën e mbajtjes së aktit të vdekjes;  
3.3. vendin e vdekjes dhe orën;  
3.4. shkakun e vdekjes, sipas raportit mjekësor;  
3.5. identitetin dhe numrin personal të të vdekurit, ose konfirmimin e të 

ngarkuarit të posaçëm, për kufomat e gjetura e pa identitet;  
3.6. numrin personal, emrin personal te mjekut ose të ekspertit ligjor, që ka 

lëshuar raportin;  
3.7. numrin personal, emrin personal te deklaruesit;  
3.8. numrin datën e shkresës së prokurorisë, që ka autorizuar veprimin për rastet 

e përcaktuara në këtë ligj; 
3.9. emrin personal, te zyrtarit të gjendjes civile. 
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Neni 47 
Deklarimi i vdekjes 

 
1. Deklarimi i vdekjes bëhet nga çdo pjesëtar madhor i familjes ose nga personat më 

të afërt të familjes dhe, në mungesë të tyre ose për personat pa të afërm, nga zyrtari 
i autorizuar në zyrën e gjendjes civile, ku shtetasi ka vendbanimin/vendqëndrimin 
ose ku është gjetur kufoma.  

2. Deklarimet janë të vlefshme, kur shoqërohen me raport mjekësor.  
3. Deklarimi i vdekjes bëhet brenda tridhjetë (30) ditëve nga vdekja ose gjetja e 

kufomës dhe brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve, kur vdekja ka ndodhur jashtë shtetit.  
4. Drejtuesit e spitaleve, të burgjeve, të institucioneve të riedukimit dhe të 

institucioneve të tjera detyrohen të njoftojnë me shkresë Zyrën e gjendjes civile më 
të afërt, brenda pesë (5) ditëve, për vdekjet e ndodhura në institucionet e tyre.  

5. Kur vdekja ndodh ditëve të pushimeve dhe nuk mund të sigurohet leja e varrimit, 
përgjegjësi i shërbimit të varrimit kërkon dokumentet, që vërtetojnë vdekjen dhe me këto 
dokumente bën deklarimin e vdekjes në Zyrën e gjendjes civile, në ditën e parë të punës.  

6. Me deklarimin e vdekjes, Zyra e gjendjes civile jep edhe lejen e varrimit.  
7. Zyra e gjendjes civile, kur merr njoftimin për vdekje, sipas paragrafit 4. të këtij 

neni dhe për ato raste kur nuk paraqiten të afërm të viktimës për të bërë deklarimin, 
kërkon të bëhet verifikimi nga përfaqësuesit e pushtetit vendor. Në rast se 
konfirmohet vdekja, atëherë mban aktin e vdekjes, për të cilin duhet të firmosin, 
sipas rastit, përfaqësues të pushtetit lokal,ose përfaqësuesi i shërbimit të varrimit, si 
palë e interesuar.  

8. Shërbimi i gjendjes civile, kur ka të dhëna se persona të vdekur vazhdojnë të 
qëndrojnë të regjistruar në Regjistrin e gjendjes civile, mund të bëjë padi në 
gjykatë kundër subjekteve që janë të obliguara të bëjnë kërkesë për të vërtetuar 
vdekjen, pasi të ketë shterur të gjitha mjetet juridike në procedurën administrative.  

9. Agjencia është e detyruar që për çdo muaj të gjenerojë nga Regjistri i gjendjes 
civile, listën e shtetasve që kanë mbushur moshën njëqind (100) vjeçare dhe për 
çdo datë 5 të muajit të ardhshëm shpërndan listën, sipas Zyrës së gjendjes civile.  

 
Neni 48 

Vërtetimi i faktit juridik të vdekjes 
 
1. Shtetasi konsiderohet se ka vdekur, në fakt kur vërtetohet me raport mjekësor, ku 

saktësohen identiteti, fakti, koha, vendi dhe shkaku i vdekjes së tij.  
2. Shtetasi shpallet i vdekur edhe për rastet kur personi dhe organi i interesuar bëjnë 

vërtetimin faktik, në rrugë gjyqësore sipas Ligjit për procedurën jokontestimore.  
3. Kur kufoma nuk mund të identifikohet, vihen re shenja ose dyshohet të jetë vdekje 

e dhunshme, raporti lëshohet nga eksperti mjeko-ligjor. Në këto raste, pavarësisht 
nga fillimi ose jo i ndjekjes penale, veprimet në gjendjen civile kryhen vetëm me 
lejen e prokurorit.  

4. Vendimi i gjykatës, që shpall shtetasin të vdekur, regjistrohet në Regjistrin e 
gjendjes civile, në kolonën e vërejtjeve, pa u mbajtur akti i vdekjes.  

5. Vdekjet jashtë shtetit vërtetohen sipas ligjit të vendit, ku ka ndodhur vdekja, me 
përjashtim të rasteve kur vdekja ndodh në territorin e përfaqësive diplomatike, në 
aeroplan, anije në udhëtim, në zonat ndërkombëtare, për të cilat zbatohet ky ligj.  
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Neni 49 
Vërtetimi i vdekjes 

 
Vdekja vërtetohet nga mjeku kompetent, ku ka ndodhur vdekja (mjekë, qendër e 
mjekësisë familjare, spital, emergjencë etj.). Kur kufomës i bëhet autopsia vdekja 
vërtetohet nga mjeku që e ka bërë autopsinë. Për vdekjet e shkaktuara nga përdorimi i 
dhunës ose për vdekjet e dyshimta, si dhe për vdekjet në vendet e vuajtjes së dënimeve 
me burgim, vërtetimi është i vlefshëm vetëm kur lëshohet nga eksperti mjeko-ligjor 
dhe urdhrin e dhënë nga gjykata. 
 

Neni 50 
Leja e varrimit 

 
1. Varrimi mund të bëhet vetëm pas marrjes së lejes nga Zyra e gjendjes civile.  
2. Në rastet kur nuk mund të veprohet sipas paragrafit 1. të këtij neni, atëherë duhet të 

bëhet njoftimi për varrimin në Zyrën e gjendjes civile brenda tri (3) ditëve të 
punës.  

3. Dokumentet që vërtetojnë vdekjen me rastin e paraqitjes së kërkesës për regjistrim 
në regjistrin themeltar, janë edhe dëshmitë sipas paragrafit 1. të këtij neni. 

4. Leja për varrim nuk duhet të lëshohet pa vërtetim të mjekut që konfirmon vdekjen 
apo pa urdhër të gjykatës siç është përcaktuar në Ligjin për mjekësinë ligjore.  

5. Për rastet kur varrimi nuk bëhet në vendin, ku i vdekuri ka regjistrin themeltar dhe 
leja e varrimit jepet nga subjektet e përcaktuara me këtë ligj nga një zyrë tjetër e 
gjendjes civile, zyra që e lëshon lejen e varrimit njofton për lejen e lëshuar zyrën e 
gjendjes civile, që mban regjistrin themeltar të qytetarit të vdekur.  

 
Neni 51 

Pavlefshmëria e aktit të vdekjes 
 
1. Akti i vdekjes është absolutisht i pavlefshëm kur personi, në fakt, nuk ka vdekur, 

gjë që vërtetohet me paraqitjen e tij fizike ose ekzistencën pas datës së aktit të 
vdekjes, në çdo rast me mungesë kufome apo kufomë të një personi tjetër. 

2. Akti i vdekjes është i pavlefshëm kur ka vdekur një person tjetër nga ai që 
përmban akti dhe, në këtë rast, është i detyrueshëm të mbahet akt i veçantë për të 
vdekurin në fakt.  

3. Akti i vdekjes shpallet relativisht i pavlefshëm kur nuk i përgjigjet realitetit, për sa 
i përket kohës, shkakut e vendit të vdekjes.  

4. Pavlefshmëria, sipas paragrafit 1. të këtij neni, konstatohet nga gjykata, pas 
kërkesës së paraqitur, në çdo kohë, nga personi, për të cilin është mbajtur akti i 
vdekjes. Kur personi është i mitur, i është hequr apo kufizuar zotësia për të vepruar 
ose nuk është në gjendje mendore apo fizike, këtë të drejtë e kanë përfaqësuesit 
ligjorë ose kujdestarët e tij dhe, kur nuk ka të tillë apo kur kjo e drejtë nuk 
ushtrohet prej tyre, të drejtën e ka edhe prokurori.  

5. Në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, përveç personit, që rezulton i gjallë, 
pavlefshmëria kërkohet edhe nga personat, të cilët kanë pasoja juridike nga 
mungesa e aktit të të vdekurit në fakt. Kur këta janë të mitur, u është hequr zotësia 
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për të vepruar ose nuk janë në gjendje mendore apo fizike dhe nuk paraqitet 
kërkesë nga përfaqësuesi ligjor apo kujdestari, ose kur nuk ka të tillë, si dhe kur 
pasojat rëndojnë mbi shtetin, kërkesa paraqitet nga prokurori.  

6. Prokurori paraqet kërkesë edhe kur personi, që rezulton i gjallë, ndonëse i ka 
mundësitë, nuk bën kërkesë ose shmanget qëllimisht.  

7. Në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, kur nuk mund të përcaktohet identiteti i 
personit të vdekur realisht, çështja shqyrtohet më vete, duke bërë identifikimin ose 
jo, por, në çdo rast, duke mbajtur një akt tjetër vdekjeje.  

8. Pavlefshmëria, sipas paragrafit 3. të këtij neni, kërkohet nga të interesuarit, që kanë 
zotësi juridike ose nga prokurori, kur pasojat rëndojnë mbi të miturit, personat 
madhorë, që u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, kur:  
8.1. kjo nuk ushtrohet nga përfaqësuesit ligjorë ose kujdestari;  
8.2. nuk ka të tillë;  
8.3. pasojat lidhen me shtetin.  

9. Me shpalljen e pavlefshmërisë së aktit të vdekjes me vendim gjyqësor, shënimet në 
Regjistrin Themeltar të gjendjes civile anulohen ose ndryshohen dhe ky veprim 
pasqyrohet në rubrikën e vërejtjeve dhe në vetë aktin e vdekjes.  

 
Neni 52 

Regjistrimi i vdekjes së një shtetasi kosovar me vendbanim jashtë Kosovës 
 
1. Regjistrimi i vdekjes së shtetasit të Kosovës që ka ndodhur jashtë vendit, bëhet në 

regjistrin themeltar ku ata e kanë pasur vendbanimin në Kosovë.  
2. Regjistrimi i vdekjes së shtetasit të Kosovës jashtë vendit, bëhet përmes shërbimit 

të gjendjes civile të përfaqësisë diplomatike të Kosovës në atë shtet, duke sjellë 
këto dëshmi: certifikatën ndërkombëtare të vdekjes, ose certifikatën e vdekjes të 
lëshuar nga regjistri civil i vendit të vdekjes të përkthyer në gjuhët zyrtare të 
Kosovës, të vërtetuar, dokumentacionin e shtetësisë ose të vendbanimit, me të cilin 
dëshmohet vendbanimi ose shtetësia kosovare, letërnjoftimin ose pasaportën.  

3. Nëse nuk ekzistojnë kushtet për regjistrim sipas paragrafit 2. të këtij neni, atëherë 
regjistrimi bëhet drejtpërdrejt në shërbimin e regjistrit civil.  

 
Neni 53 

Regjistrimi i vdekjes së një shtetasi të huaj në Kosovë 
 
Në rastet kur shtetasi i huaj vdes në Kosovë informata duhet të jepet Ministrisë së 
punëve të jashtme, përmes Ministrisë së punëve të brendshme, për të ndërmarrë hapat e 
nevojshëm për informimin e të afërmve dhe organizimin e varrimit. Vdekja duhet të 
regjistrohet në komunën ku ka ndodhur vdekja dhe një kopje i dërgohet organit 
kompetent për çështjet e të huajve brenda Ministrisë së punëve të brendshme. 
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KREU VIII 
REGJISTRIMI I MËVONSHËM DHE RIREGJISTRIMI 

 
Neni 54 

Regjistrimi i mëvonshëm 
 
1. Në rastet kur lindja apo vdekja nuk paraqitet brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh 

atëherë regjistrimi bëhet me vendim të Zyrës së gjendjes civile.  
2. Kriteret, forma, mënyra dhe procedura e regjistrimit të mëvonshëm rregullohet me 

akt nënligjor nga Ministri.  
3. Dispozitat e këtij neni vlejnë edhe për personat e lindur në territorin e Republikës 

së Kosovës, që mbushin kushtet për të marrë shtetësinë sipas nenit 29 të Ligjit për 
shtetësinë dhe të cilët nuk janë regjistruar kurrë në regjistrat e gjendjes civile.  

 
Neni 55 

Riregjistrimi 
 
1. Çdo regjistrim i lindjeve, vdekjeve dhe/ose martesave, i cili paraprakisht është 

regjistruar në librat e regjistrit të gjendjes civile në komunë riregjistrohet nëse 
aplikanti është në gjendje të vërtetojë regjistrimin paraprak në bazë të 
dokumenteve të lëshuara nga regjistri themeltar i gjendjes civile dhe/ose regjistrit 
qendror të gjendjes civile apo dokumentet e lëshuara nga Ministria e punëve të 
brendshme, të cilat përmbajnë regjistrimin origjinal dhe të cilat më vonë kanë 
humbur dhe/ose janë shkatërruar.  

2. Kriteret, forma, mënyra dhe procedura e riregjistrimit rregullohet me akt nënligjor 
nga Ministri.  

3. Dispozitat e këtij neni vlejnë edhe për personat e lindur në territorin e Republikës 
së Kosovës, të cilët plotësojnë kushtet për të marrë shtetësinë sipas nenit 29 të 
Ligjit për shtetësinë dhe të cilët kanë qenë të regjistruar më parë në regjistrat e 
gjendjes civile.  

 
KREU IX 

SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE 
 

Neni 56 
Natyra dhe funksioni 

 
Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. Ky shërbim, në kuptim të këtij 
ligji, ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga organet e qeverisjes lokale. Ai plotëson, 
përditëson dhe administron Regjistrat e gjendjes civile, mban aktet e gjendjes civile, 
lëshon certifikata, sipas përcaktimeve të këtij ligji, si dhe kryen shërbime të tjera, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi. 
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Neni 57 
Organizimi i shërbimit të gjendjes civile 

 
1. Shërbimi i gjendjes civile është i organizuar në:  

1.1. nivelin qendror të shërbimit të gjendjes civile, respektivisht Agjencinë;  
1.2. nivelin lokal të shërbimit të gjendjes civile, respektivisht Zyrat e gjendjes 

civile;  
1.3. shërbimi i gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të 

Kosovës.  
 

Neni 58 
Agjencia e regjistrimit civil 

 
1. Agjencia e regjistrimit civil është organi më i lartë i shërbimit të gjendjes civile. 
2. Organizimi, strukturimi, mbikëqyrja, udhëheqja dhe autorizimet e përgjithshme të 

ARC-së rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 59 
Detyrat e Zyrave të Gjendjes Civile 

 
1. Zyrat e gjendjes civile kanë këto detyra:  

1.1. përditësojnë regjistrin qendror të gjendjes civile;  
1.2. mbajnë aktet e lindjeve, të martesave dhe të vdekjeve;  
1.3. lëshojnë numrin personal, certifikatat e lindjes, ato familjare, të martesës 

dhe të vdekjes, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;  
1.4. kryejnë veprime të shërbimit të gjendjes civile, sipas përcaktimeve të bëra 

në këtë ligj dhe në aktet nënligjore në fuqi.  
 

Neni 60 
Detyrat e shërbimit të gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore 

 
Veprimet, të cilat kryhen nga zyrtarët e shërbimit konsullor, që mbulojnë çështjet e 
shërbimit të gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Kosovës, 
duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara nga ligji në fuqi. Këta zyrtar janë zyrtar të 
gjendjes civile dhe e kanë të dhënë provimin profesional të përcaktuar me paragrafin 2. 
të nenit 61 të këtij ligji. Ata administrojnë dokumentacionin dhe kryejnë veprime në 
Regjistrin e gjendjes civile për shtetasit e Kosovës, që janë me banim të përhershëm 
jashtë Kosovës, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj dhe në dispozitat e tjera ligjore. 
 

Neni 61 
Zyrtari i shërbimit të gjendjes civile 

 
1. Të drejtat dhe përgjegjësitë për kryerjen e veprimeve në regjistrat e gjendjes civile, 

sipas këtij ligji, i ka vetëm zyrtari i shërbimit të gjendjes civile, ndërsa për 
përfaqësitë diplomatike e konsullore, vetëm zyrtari i trajnuar për këtë qëllim.  

2. Për të punuar në shërbimin e gjendjes civile duhet të jepet provimi profesional për 
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zyrtar të gjendjes civile. Kushtet dhe procedura për dhënien e këtij provimi do të 
përcaktohen me akt nënligjor nga Ministri.  

 
Neni 62 

Mbikëqyrja dhe inspektimi 
 
1. Mbikëqyrjen dhe inspektimin për zbatimin e këtij ligji nga Zyrat e gjendjes civile e 

bën Inspektorati.  
2. Inspektorati nga paragrafi 1. i këtij neni është pjesë e strukturës organizative e 

Agjencisë.  
3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Inspektoratit përcaktohen me akt nënligjor nga 

Kryeshefi i Agjencisë.  
 

KREU X 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 63 
Gjobat 

 
1. Me gjobë dënohet personi për këto shkelje:  

1.1. prej njëzet (20) deri pesëdhjetë (50) Euro kur nuk paraqet lindjen e fëmijës 
në afatin e paraparë me këtë ligj;  

1.2. prej pesëdhjetë (50) deri njëqind (100) Euro kur nuk e lajmëron vdekjen në 
afatin e caktuar sipas këtij ligji;  

1.3. prej njëzet (20) deri pesëdhjetë (50) Euro kush kryen varrimin pa leje.  
2. Me gjobë do të dënohet për mos raportim të ndërsjellë në mes të organeve të 

përcaktuara me këtë ligj:  
2.1. prej pesëdhjetë (50) deri njëqind (100) Euro do të dënohet zyrtari 

kompetent;  
2.2. prej njëqind (100) deri dyqind (200) Euro institucioni kompetent.  

3. Për shkeljen e dispozitave të këtij ligji nga zyrtari kompetent i shërbimit të 
gjendjes civile mund të iniciohet edhe procedurë disiplinore, ose procedurë penale 
në çdo rast kur dyshohet se ka bazë për këtë, në bazë të ligjeve përkatëse.  

4. Njoftimin për shkeljen e dispozitave të këtij ligji mund ta bëjë secili që ka 
informata për këtë shkelje duke përfshirë por pa u kufizuar në zyrtarët përgjegjës të 
Agjencisë, mbikëqyrësi i zyrtarit të gjendjes civile, pala.  

 
KREU XI 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 64 
Procedura administrative 

 
Për çështjet tjera lidhur me procedurën administrative që nuk është paraparë në këtë 
ligj, zbatohet Ligji për Procedurën Administrative. 
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Neni 65 
Shfuqizimet 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr. 2004/46 për Regjistrat e gjendjes 
civile dhe Ligji nr. 02/l-126 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2004/46 për 
Regjistrat e gjendjes civile si, dhe të gjitha dispozitat tjera në lidhje me gjendjen civile 
në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 66 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Për zbatimin e këtij ligji do të nxirren aktet e mëposhtme nënligjore në afatin kohor 

brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  
2. Ministri nxjerrë aktet nënligjore për:  

2.1. punën e komisionit të veçantë për shqyrtimin e ankesave të përcaktuar në 
nenin 7 të këtij ligji;  

2.2. llojet, formën, elementet përbërëse, mënyrën e mbajtjes, afatin e përdorimit 
të dokumenteve, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi e gjendjes civile, si 
dhe rregullat e lëshimit të këtyre dokumenteve;  

2.3. formën, përmbajtjen dhe procedurat e tjera lidhur me broshurën familjare;  
2.4. mënyrën e themelimit të Regjistrit qendror të gjendjes civile dhe rregullat 

për shfrytëzimin e teknologjisë informative që do të përdoren për këtë 
regjistër;  

2.5. llojet, formën, përmbajtjen, futjen e të dhënave, mënyrën dhe afatin e 
mbajtjes së regjistrave themeltar të gjendjes civile si dhe Regjistrave të 
veçantë nga neni 35 i këtij ligji;  

2.6. kriteret dhe procedurat për lëshimin e numrit personal;  
2.7. kriteret, formën, mënyrën dhe procedurën e regjistrimit të mëvonshëm;  
2.8. kriteret, formën, mënyrën dhe procedurën e riregjistrimit;  
2.9. kushtet dhe procedura për dhënien e provimit profesional për zyrtar të 

gjendjes civile;  
3. Agjencia nxjerrë akt nënligjor për:  

3.1. korrigjimet e parapara në nenin 23 të këtij ligji;  
3.2. rregullat për veprimet që do të kryejnë zyrtarët e shërbimit të gjendjes civile, 

për dokumentacionin dhe procedurën që do të ndiqet;  
3.3. detyrat dhe përgjegjësitë e Inspektoratit nga neni 62 i këtij ligji.  

4. Kryeshefi i Agjencisë së regjistrimit civil në bashkëpunim me Këshillin e 
Agjencisë shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale nxjerrë akt nënligjor për 
llojin dhe sasinë e informacionit, që mund tu jepet institucioneve dhe organeve 
kërkuese siç është përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji.  

5. Për zbatimin e këtij ligji, Ministri mund të nxjerrë edhe akte të tjera nënligjore.  
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Neni 67 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-003 
23 qershor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-007-2011, datë 08.07.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 22 KORRIK 
2011, PRISHTINË  
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR KADASTËR 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon kadastrin e palujtshmërive, matjet shtetërore dhe kadastrale, punët 
gjeodezike dhe kadastrale si dhe përfitimin, regjistrimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
shfrytëzimin e të dhënave kadastrale. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Kadastri shërben si bazë për regjistrimin e të drejtave pronësore me krijimin e 

njësive kadastrale për parcela, ndërtesa, pjesë të ndërtesave dhe përçojave dhe 
rindërtimin e informacioneve kadastrale.  

2. Kadastri mbështet veprimet e personave fizik dhe juridik për qëllimet 
administrative, juridike, ekonomike dhe shkencore.  
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3. Të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë të cilat merren me 
tokën, ndërtesat, pjesët e ndërtesave dhe të përçojave do t’i shfrytëzojnë të dhënat 
për njësitë kadastrale, të cilat janë definuar në kadastër.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Prona e paluajtshme - pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore, e cila është e 
kufizuar ose mund të kufizohet. Prona e paluajtshme përfshinë tokën, 
objektet natyrore të fiksuara në tokë, ndërtesat afariste, ndërtesat e banimit 
dhe pjesët e ndërtesave (apartamentet) si njësi të veçanta të ndërtesave të 
banimit dhe pasuritë natyrore nëntokësore;  

1.2. Parcela kadastrale - sipërfaqe e përkufizuar të tokës e identifikuar me 
numër te parcelës dhe e regjistruar ne hartën kadastrale me sipërfaqe reale 
ne projeksionin hartografik dhe sipërfaqe te regjistruar ne RDPP-ë.  

1.3. Ndërtesa - strukturë ndërtimore ku personi mund të hyjë dhe është e 
destinuar për banim të përkohshëm apo të përhershëm, për ushtrimin e 
veprimtarisë afariste apo të veprimtarisë tjetër;  

1.4. Pjesa e ndërtesës - banesa, lokalet afariste apo një ose me më shumë 
dhoma në ndërtesë, të cilat munden me qenë tërësi e veçantë fizike apo 
objekt i transaksioneve pronësore;  

1.5. Harta kadastrale - tregon kufijtë e parcelave kadastrale, referimet ndaj 
shenjave të këndeve të kufijve, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e 
parcelave dhe ndërtesave;  

1.6. Kufiri - një objekt fizik që shënon kufijtë e parcelës apo një vijë e 
imagjinuar apo një sipërfaqe që shënon ndarjen e dy parcelave. Gjithashtu 
përdoret për të përshkruar ndarjen në mes të pjesëve me karakteristika të 
ndryshme administrative, juridike, shfrytëzimit të tokës dhe topografisë apo 
karakteristikave tjera. Kufiri i nxjerrë nga Harta kadastrale ka përparësi ndaj 
kufijve të tjerë;  

1.7. Kufiri përfundimtar i parcelës - kufijtë juridik të një parcele kadastrale ku 
vija precize është caktuar dhe shënuar sipas koordinatave shtetërore;  

1.8. Nën ndarja – krijimi i dy apo më shumë parcelave të reja nga parcela 
fillestare;  

1.9. Bashkimi – krijimi i një parcele të re nga dy apo më shumë parcela 
fillestare apo nga parcelat e reja të nën ndara kur pronari është i njëjtë apo 
është pronar në bashkëpronësi. 

1.10. Identifikuesi Kadastral - kodi unik i cili përmban numra dhe shkronja i cili 
e identifikon individualisht çdo njësi kadastrale brenda një zone kadastrale 
të një komune; 

1.11. RDPP – Regjistri për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme i Themeluar sipas 
Ligjit mbi Themelimin e Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme 
Nr. 2002/05; 

1.12. Titull absolut - të drejtat e pronësisë e një personi mbi pronën e 
paluajtshme, duke përfshirë të drejtën e disponimit, shfrytëzimit, të 
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regjistruar në RDPP-ja si dhe i pajisur me certifikatën mbi pronësi;  
1.13. Procedurat kadastrale - procedurat e parapara për të shqyrtuar dhe 

vendosur në bazë të këtij ligji;  
1.14. Shenjat e përkohshme - shenjat e vendosura në kufijtë e parcelave gjatë 

procesit të kryerjes së matjeve kadastrave;  
1.15. Shenjat e përhershme - shenjat e vendosura pas përfundimit të matjeve 

kadastrave dhe të paraqitura pas regjistrimit të kufirit zyrtar në kadastër;  
1.16. Infrastruktura Shtetërore e të dhënave hapësinore- që përfshinë 

teknologjinë, procedurat, standardet, burimet njerëzore dhe aktivitetet 
përkatëse të domosdoshme për fitimin, përpunimin, shpërndarjen, 
shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave hapësinore;  

1.17. Matjet kadastrale - matjet dhe grumbullimi i të dhënave në terren me 
qëllim të regjistrimit në kadastër, apo ri-rregullimin e kufijve kadastral 
bazuar në të dhënat në kadastër dhe rindërtimin kadastral;  

1.18. Dosja e dokumenteve kadastrale - përfshin të gjitha dokumentet me të 
dhëna juridike, kadastrale dhe gjeodezike që shërbejnë për përgatitjen e 
konceptit, përpunimin e të dhënave dhe kryerjen e matjeve kadastrale;  

1.19. Gabimet teknike - gabime të cilat nuk do të ndikojnë në të drejtat mbi 
pronë të paluajtshme të ndokujt. Shembujt e gabimeve teknike përfshijnë 
gabimet topografike-kadastrale në drejtshkrim të emrave apo në shënimin e 
numrit personal identifikues; 

1.20. Gabimet materiale - gabime të cilat do të ndikojnë në të drejtat e ndokujt 
mbi pronën e paluajtshme. Shembujt e gabimeve materiale përfshijnë 
regjistrimin e personit të gabuar si pronarë të njësisë së pronës së 
paluajtshme apo mos regjistrimin e të drejtave të pronarit të përbashkët apo 
bashkëpronarëve;  

1.21. Zona kadastrale - një rajon territorial brenda komunës me emër dhe me 
numër kadastral unik. Zona kadastrale më tutje ndahet në parcela kadastrale;  

1.22. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.23. Përçojat - ndërtim për të shërbyer për qëllime të infrastrukturës, si linjat e 

tensionit të lartë të energjisë elektrike, gypat e ujësjellësit dhe kanalizimit, 
gypat për transportimin e gazit dhe naftës, etj.  

1.24. Sipërfaqja e parcelës kadastrale - sipërfaqen reale të parcelës kadastrale të 
llogaritur përmes koordinatave te kufirit të parcelës në projeksionin 
hartografik.  

1.25. Sipërfaqja e parcelës e regjistruar ne RDPP-ë sipërfaqe e llogaritur nga 
planet analoge dhe e regjistruar në RDPP-ë.  

1.26. AKK – Agjencia Kadastrale e Kosovës.  
1.27. ZKK – Zyra Komunale Kadastrale.  
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KREU II 
AUTORIZIMET DHE PËRGJEGJËSITË 

 
Neni 4 

Agjencia Kadastrale e Kosovës 
 
1. AKK-ja, vepron si Agjenci Ekzekutive në kuadër të Qeverisë së Kosovës, 

gjegjësisht të Ministrisë.  
2. Selia e AKK-së është në Prishtinë.  
3. Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së (në tekstin e mëtejmë: Kryeshefi) udhëheq me 

AKK-në.  
4. Kryeshefi zgjidhet në pajtueshmëri me rregullat në fuqi për emërimin e nëpunësve 

të lartë civilë të shërbimit civil.  
5. Kryeshefi i AKK-së i përgjigjet Ministrit.  
6. AKK-ja është përgjegjëse për Kadastër dhe ka kompetenca për nxjerrjen e 

udhëzuesve lidhur me të gjitha veprimtaritë kadastrale.  
7. AKK-ja është përgjegjëse për administrimin e sistemit shtetëror kompjuterik i cili 

grumbullon, përpunon dhe shpërndan të dhënat kadastrale.  
8. AKK-ja është përgjegjëse për certifikimin e personave në ZKK-në për kryerjen e 

matjeve kadastrale dhe personave për aprovimin e regjistrimeve në kadastër sipas 
nenit 13 të këtij ligji.  

9. AKK-ja është përgjegjëse për licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen 
e matjeve kadastrale. Licenca mund të jepet për të gjitha matjet kadastrale apo për 
ato specifike.  

10. AKK-ja është përgjegjëse për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve të kryera sipas 
dispozitave të këtij ligji nga ZKK-ja, kompanitë gjeodezike dhe gjeodetët e licencuar.  

11. AKK-ja, në bazë të mbikëqyrjes mund, të:  
11.1. shpallë urdhrin për eliminimin e parregullsive të konstatuara gjatë 

inspektimit;  
11.2. shpallë urdhrin për ndalimin e aktiviteteve që nuk i plotësojnë obligimet 

sipas këtij ligji;  
11.3. anulojë licencën për një kompani gjeodete apo gjeodet te licencuar;  
11.4. anulojë certifikimin për aktivitete kadastrale të ZKK-ja.  

12. Aktivitetet kadastrale të ZKK-së pas anulimit te certifikimit sipas paragrafit 11. të 
këtij neni, është përgjegjëse ti kryej AKK-ja.  

13. Ankesa kundër vendimit të AKK-së, bazuar në paragrafin 11. të këtij neni apo 
kundër refuzimit për dhënien e licencës sipas paragrafit 9. të këtij neni mund të 
parashtrohet në Gjykatën kompetente në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.  

14. Me akt nënligjor të propozuar nga Ministria dhe të miratuar nga Qeveria 
përcaktohen përgjegjësitë dhe struktura e organizimit të AKK-së.  

 
Neni 5 

Zyrat Komunale Kadastrale 
 
1. ZKK-ja është organ komunal dhe është përgjegjëse për funksionimin e kadastrit.  
2. ZKK-ja kryen matje kadastrale.  
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3. ZKK-ja kryen të gjitha aktivitetet kadastrale në përputhje me kompetencat e 
deleguara nga niveli qendror, dispozitat e këtij ligji dhe udhëzimet administrative 
të nxjerra nga AKK-ja dhe Ministria.  

4. Nëpunësi i ZKK-së që kryen matje kadastrale duhet të jenë i certifikuar nga AKK-
ja.  

5. Të gjitha aktivitetet e ZKK-së realizohen dhe pasqyrohen në bazën qendrore të të 
dhënave të AKK-së.  

 
Neni 6 

Kompanitë dhe gjeodetët e licencuar 
 
1. AKK-ja licencon kompanitë gjeodete dhe gjeodetët për kryerjen e matjeve 

kadastrale bazuar në këtë ligj.  
2. Për tu licencuar kompania gjeodete ajo duhet të jetë e regjistruar në Regjistrin e 

biznesit sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare Nr. 02/L-123.  
3. Me rastin e kryerjes së funksionit publik, kompanitë e licencuara dhe gjeodetët e 

licencuar i kryejnë përgjegjësitë e tyre në bashkëpunim me AKK-në dhe ZKK-në.  
4. Kushtet, mënyra e licencimit dhe mënyra e kryerjes së matjeve kadastrale, sipas 

paragrafi 1. të këtij neni, do të rregullohet me akt të veçantë nënligjor.  
 

KREU III 
KADASTRI 

 
Neni 7 

Dispozitat e përgjithshme mbi përmbajtjen e kadastrit 
 
1. Kadastri përbëhet nga regjistri i njësive kadastrale, hartave kadastrale dhe i dosjeve 

të dokumenteve kadastrale. Këto duhet të janë në formën analoge dhe digjitale.  
2. Njësi themelore të kadastrit janë:  

2.1. parcelat kadastrale;  
2.2. ndërtesat;  
2.3. pjesët e ndërtesës, dhe  
2.4. përçojat.  

3. Njësia kadastrale është përshkrimi grafik dhe tekstual i parcelës, ndërtesës, pjesës 
së ndërtesës dhe përçojës. Çdo njësi kadastrale do të ketë një numër identifikues 
unik.  

4. Të dhënat grafike janë vizatime gjeometrike të parcelave kadastrale dhe 
ndërtesave, të cilat përmbajnë numrin e parcelave katastrale dhe të ndërtesave si 
dhe përshkrimin gjeometrik të objekteve të caktuara sipërfaqësore dhe të 
identifikuar me një numër unik.  

5. Komuna është e ndarë në Zona Kadastrale. AKK-ja vendosë të ndryshojë ndarjen 
në zona kadastrale pas konsultimit me komunën dhe në përputhje me rregullat e 
parapara me akt nënligjor të nxjerr nga AKK-ja.  

6. Me ndryshimin e kufirit në mes dy komunave ndryshohet edhe kufiri i zonave 
kadastrale. Njësia kadastrale i takon një zone të caktuar kadastrale.  

7. Parcelat kadastrale, ndërtesat, pjesët e një ndërtese dhe përçojat formojnë secila 
nga një pjesë të regjistrit të kadastrit.  
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8. Ndarja e parcelave kadastrale përbëhet nga të dhënat më të reja mbi parcelat dhe 
nga një tërësi formularësh. Tërësia e formularëve përmban matjet dhe formularët 
tjerë, mbi bazën e të cilëve janë bërë shënimet individuale, hartat dhe regjistrimi i 
të dhënave të regjistruara para të dhënave më të reja.  

9. Të gjitha pjesët e regjistrit kadastral do të mbahen së bashku në regjistrin për të 
drejtat në pronën e paluajtshme.  

 
Neni 8 

Ndarja e parcelave 
 
1. Kadastri do të përmbajë këto të dhëna mbi parcelat:  

1.1. numrin e parcelës;  
1.2. kufijtë e parcelës;  
1.3. sipërfaqen;  
1.4. referimin ndaj ndërtesave në parcelë;  
1.5. numri i parcelës apo parcelave prej të cilave rrjedh parcela e re;  
1.6. indeks hartën e të gjitha parcelave;  
1.7. numri i parcelës për nën-ndarjet prej parcelës kadastrale fillestare.  

2. Me akt nënligjor përcaktohen formati dhe përmbajtja e të dhënave, të përcaktuar në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 9 

Ndarja e ndërtesave 
 
1. Kadastri do të përfshijë të dhënat vijuese mbi ndërtesat:  

1.1. numrin e ndërtesës;  
1.2. vendi, sipërfaqja dhe forma;  
1.3. shfrytëzimi aktual;  
1.4. referimi ndaj parcelës kadastrale nën ndërtesë, dhe nëse ndërtesa është e 

ndarë në disa pjesë, gjithashtu referim ndaj pjesëve të ndërtesës;  
1.5. plani i kateve;  
1.6. në rast se një ndërtesë përbëhet nga disa pjesë të ndërtesës, plani themelor 

do të përmbajë edhe planin e pjesëve të ndërtesës dhe hapësirave të 
përbashkëta, si dhe të dhënat mbi sipërfaqen e secilës pjesë të ndërtesës dhe 
hapësirave të përbashkëta;  

1.7. pozita dhe forma e ndërtesës janë përshkruar me planin tokësor, identifikuar 
me koordinata dhe të dhënat përshkruese (numri i kateve, pozita në, mbi ose 
nën tokë dhe të ngjashme).  

2. Me akt nënligjor përcaktohen formati dhe përmbajtja e të dhënave të përcaktuar në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 10 

Ndarja e pjesëve të ndërtesave 
 
1. Kadastri përfshinë të dhënat vijuese mbi pjesët e ndërtesave:  

1.1. numrin e pjesës së ndërtesës;  
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1.2. lokacioni në ndërtesë, sipërfaqja dhe numri i dhomave;  
1.3. shfrytëzimi faktik;  
1.4. referim në ndërtesë në të cilën gjendet pjesa e ndërtesës;  
1.5. përdorimi i përbashkët i hapësirave të përbashkëta të ndërtesës, nëse 

aplikohet;  
1.6. numri i nënndarjeve nga banesa fillestare; 
1.7. plani i kateve.  

2. Me akt nënligjor përcaktohen formati dhe përmbajtja e të dhënave të përcaktuar në 
paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 11 

Ndarja e përçojave 
 
1. Ndarja e përçojave ndahet si në vijim:  

1.1. linjat telefonike të sistemeve të telekomunikacionit për qëllime publike dhe 
linjat publike të tensionit të ultë për sinjalizim, kontrollim, komunikim të të 
dhënave apo qëllime të ngjashme;  

1.2. linjat e tensionit të lartë të energjisë elektrike;  
1.3. gypat e ujësjellësit, ujitjes dhe kanalizimit të cilat:  

1.3.1. janë pjesë e sistemit publik të ujësjellësit dhe kanalizimit;  
1.3.2. furnizojnë një bashkësi me ujë apo kanalizojnë ujërat e zeza apo 

papastërtitë tjera nga uji;  
1.3.3. sjellin dobi për aktivitetet ekonomike apo për instalimin e 

komunikacionit me rëndësi për tërë vendin apo një pjesë të caktuar.  
1.4. përçojat nëpërmjet të cilave kalon ngrohja, nafta, gazi apo ndonjë material 

apo prodhim tjetër prej pikës prodhuese, depos apo pikës së grumbullimit 
dhe të cilat:  
1.4.1. plotësojnë nevojat publike;  
1.4.2. kontribuojnë në aktivitete ekonomike apo instalimeve për 

komunikim me rëndësi për tërë vendin apo një lokalitet të caktuar.  
2. Përçoja përfshin pajisjet e nevojshme për qëllimin e tyre, siç janë transformatorët, 

stacionet pompuese dhe pjesët tjera.  
3. Ndarja e përçojave përmban të dhëna mbi:  

3.1. llojin e përçojës;  
3.2. karakteristikat themelore teknike;  
3.3. pozitën (skicën e vendit, listën e parcelave të caktuara); 
3.4. emri dhe adresën e pronarit.  

4. Nëse përçoja është vendosur në më shumë se një zonë kadastrale, do të ekzistojë 
lidhja në të gjitha regjistrimeve në fjalë.  

5. Të gjitha subjektet që përmbajnë të dhënat për përçojat e lartcekura, janë të 
obliguara që ti ofrojnë të dhënat e tilla Agjencisë për regjistrim.  

6. Me akt nënligjor përcaktohet formati dhe përmbajtja e të dhënave të përcaktuar në 
paragrafin 1. të këtij neni.  
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Neni 12 
Matjet Kadastrale për regjistrim në kadastër 

 
1. Për ta futur njësinë e re kadastrale në kadastër apo për t’i ndryshuar të dhënat për 

një njësi ekzistuese kadastrale, është e nevojshme të bëhen matjet kadastrale. 
Matjet kadastrale bëhen sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore në 
zbatim të këtij ligji. Kur parashtrohet kërkesa për matje kadastrale në ZKK-ë, 
kërkesa përfshinë gjithashtu edhe kërkesën për regjistrimin e ndryshimit në 
kadastër.  

2. Matjet kadastrale duhet t’i ofrojë të gjitha informatat e nevojshme për të qenë në 
gjendje me e krijuar njësinë e re kadastrale apo me i azhurnuar të dhënat për 
njësinë kadastrale ekzistuese.  

3. Matjet kadastrale duhet të qartësojnë se kushtet për ndryshimet në kadastër janë 
plotësuar, ashtu siç janë paraparë me këtë ligj.  

4. Nëse matja kadastrale bëhet për të krijuar parcelat e reja, matja do të përshkruaj 
kufijtë e ri ashtu si janë shënuar me shenja të përkohshme të kufijve nga gjeodeti 
dhe raportin në mes të parcelave ekzistuese dhe parcelave të reja.  

5. Me akt nënligjor përcaktohen në mënyrë të plotë matjet kadastrale.  
 

Neni 13 
Dispozitat e përgjithshme mbi regjistrimin në kadastër 

 
1. Kërkesa për regjistrimin e ndryshimeve në Kadastër do të bëhet me shkrim në 

ZKK-ë ku ndodhet njësia kadastrale nga personi qe ka interes juridik apo me 
autorizim te veçantë. ZKK-ja do të konfirmojë kohën dhe datën e pranimit të 
kërkesës për regjistrim.  

2. Parashtruesi i kërkesës që kërkon regjistrimin e ndryshimit do t’ia bashkëngjesë 
kërkesës edhe matjet kadastrale, të paraparë me nenin 12 të këtij ligji dhe 
dokumentacionin tjetër për ta mbështetur kërkesën, sipas dispozitave të ligjit të 
aplikueshëm.  

3. Kërkesa për regjistrimin e ndryshimit duhet të parashtrohet brenda afatit prej 
gjashtëdhjetë (60) ditëve, nga dita e përfundimit të matjes kadastrale.  

4. ZKK-ja do ta shqyrtojë dokumentacionin e parashtruar, dhe nëse ky 
dokumentacion i parashtruar nuk është i mjaftueshëm sipas këtij ligjit, ZKK-ja do 
të caktojë një afat brenda të cilit parashtruesi i kërkesës duhet t’a parashtrojë 
dokumentacionin e plotë. Nëse kushtet për futjen e shënimit nuk janë plotësuar, 
ZKK-ja do të refuzojë kërkesën për futjen e shënimit.  

5. ZKK-ja do ta regjistrojë njësinë e re kadastrale, ose ndryshimet e të dhënave lidhur 
me parcelën ekzistuese, brenda afatit prej tre (3) ditësh, pas paraqitjes së kërkesës 
për regjistrim dhe do t’a informojë parashtruesin e kërkesës për vendimin e saj. 
Regjistrimi hyn në fuqi me evidentimin e vendimit të ZKK-së në regjistër.  

 
Neni 14 

Regjistrimi i parcelës 
 
1. Krijimi i parcelave të reja kryhet përmes nënndarjes ose bashkimit.  
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2. Në rajonet me plane rregulluese urbane, formimi i parcelave nuk mund të bëhet 
ndryshe nga plani. Devijimet e vogla janë të lejueshme, por vetëm nëse qëllimi i 
planit nuk dëmtohet. Rregullat për këtë do të përcaktohen me akt nënligjor.  

3. Për ndarjen e parcelës nën hipotekë, paraprakisht duhet të sigurohet pëlqimi i 
hipotekuesit (huadhënësit), para se të bëhet regjistrimi i ndarjes. Gjithashtu lidhur 
me ndarjen e parcelës duhet te konsultohen edhe te gjitha palët që kanë ndonjë 
interes nga parcela.  

4. Bashkimi mund të regjistrohet vetëm:  
4.1. nëse parcelat në fjalë janë të lira nga hipotekat dhe ngarkesat tjera, ose  
4.2. nëse kreditori apo tjerë posedues të të drejtave pronësore kanë dhënë 

pëlqimin e tyre për një rend të ri të prioriteteve në parcelën e re të bashkuar.  
5. Me rastin e regjistrimit në kadastër të parcelave të reja të formuara, të gjitha 

ndërtesat mbi parcelat përkatëse gjithashtu duhet të regjistrohen.  
6. Kur kërkesa për regjistrimin e parcelës së re nuk parashtrohet brenda afatit prej 

gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e përfundimit të matjes kadastrale, apo nëse 
kërkesa është refuzuar apo hedhur poshtë, apo nëse procedimi është ndërprerë, 
pronari i parcelës do t’i largojë shenjat e kufijve, ose një gjë e tillë mund të kryhet 
me shpenzime të tija nga ZKK-ja.  

 
Neni 15 

Regjistrimi i ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesës 
 
1. Kërkesa për krijimin e njësisë kadastrale për ndërtesën në kadastër parashtrohet 

nga pronari i tokës, kur fillon ndërtimi i ndërtesës apo pjesës së ndërtesës. Personi i 
cili ka të drejtë të marrë të drejtën e pronësisë mbi ndërtesën apo pjesën e 
ndërtesës, mundet gjithashtu të parashtrojë kërkesën.  

2. Nëse është bërë kërkesë për krijimin e njësisë kadastrale për ndërtesë e cila 
përmban disa pjesë të ndërtesës, kërkesa duhet të përfshijë krijimin e njësive 
kadastrale për pjesët e ndërtesës dhe hapësirat e përbashkëta.  

3. Nëse kërkesa është bërë për regjistrimin e pjesës së ndërtesës dhe ndërtesa nuk 
është e regjistruar, ZKK-ja duhet që sipas detyrës zyrtare të bëjë regjistrimin e 
ndërtesës. Të dhënat për ndërtesën, ZKK-ja, kompania gjeodete ose gjeodeti i 
licencuar duhet t’i sigurojë nga organi kompetent për planifikim urban dhe për 
urbanizëm.  

4. Ndërtesa mund të ndahet, duke krijuar pjesë të reja të ndërtesës.  
5. Pjesa e ndërtesës mund të ndahet, duke krijuar pjesë të reja të ndërtesës 

(nënndarje). Dy ose më shumë pjesë të një ndërtese që kanë të njëjtin pronar mund 
të bashkohen, duke krijuar një pjesë të vetme të ndërtesës.  

6. Një ose më shumë hapësira të përbashkëta mund të ndahen nga një pjesë e 
ndërtesës dhe t’i bashkohen pjesës tjetër të ndërtesës.  

7. Nëse parashikohet me ligj të veçantë, nënndarja dhe bashkimi i një ndërtese apo 
një pjese të ndërtesës mund të bëhet vetëm në bazë të lejes së dhënë nga organi 
kompetent.  

8. Nëse një ndërtesë apo një pjesë e ndërtesës është shkatërruar apo hequr, ndërtesa 
do të shlyhet nga kadastri. Shlyerja do të bëhet zyrtarisht ose me kërkesë të 
pronarit. Për fshirjen zyrtare do të njoftohet personi i cili e ka të drejtën pronësore 
për ndërtesë apo pjesë të ndërtesës të regjistruar në RDPP-ë.  
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Neni 16 
Regjistrimi i përçojës 

 
1. Kërkesa për krijimin e njësisë kadastrale për përçojë duhet të përcillet me 

përshkrimin që përmban të dhënat e kërkuara në nenin 11 të këtij ligji.  
2. Nëse pronari i përçojave ndërron lokacionin apo shfrytëzimin e përçojës, ai është i 

obliguar t’i dërgojë ZKK-së një përshkrim të rinovuar që përmban të dhënat e 
kërkuara në nenin 11 të këtij ligji, për të bërë ndryshimet e nevojshme në kadastër.  

3. Të gjithë personat që planifikojnë të kryejnë punë që do të mund të ndërhyjnë në 
përçoja të regjistruara, janë të detyruar që së pari të kontaktojnë ZKK-në, për t’u 
siguruar që këto rreziqe nuk ekzistojnë. Nëse ekziston rreziku që përçoja të 
dëmtohet apo të shkatërrohet, personi në fjalë duhet të kontaktojë pronarin e 
regjistruar të përçojës.  

 
Neni 17 

Korrigjimi i regjistrit të kadastrit 
 
1. Çdo punëtor sipas detyrës zyrtare dhe palë që ka interes, ka të drejtë që në ZKK-ë 

të paraqesë gabimin potencial në kadastër. ZKK-ja do të vendosë nëse gabimi 
potencial është në të vërtet gabim dhe, nëse gabimi është i natyrës teknike apo 
materiale.  

2. Nëse gabimi është i natyrës teknike, ZKK-ja do të korrigjoj gabimin në kadastër.  
3. Nëse gabimet janë të natyrës materiale, ZKK-ja do të shënojë vërejtjen, e cila 

tregon mundësinë e gabimit. ZKK-ja do ta lëshojë njoftimin me shkrim për të 
gjithë personat, të drejtat e të cilëve mund të dëmtohen me këtë gabim dhe do të 
njoftoj të gjitha palët që paraqesin dokumentet sipas Ligjit për Kadastrin dhe Ligjit 
për Themelimin e Regjistrit të të drejtave në Pronën e Paluajtshme. Nëse nuk ka 
mundësi që përsëri gabimet të përmirësohen, atëherë pala e pakënaqur duhet ta 
përcjell çështjen në gjykatën kompetente dhe vërejtja do të mbetet.  

4. Nëse gabimi i njëjtë teknik dhe material është edhe në RDPP-ë, ZKK-ja do të 
korrigjoj gabimin edhe në RDPP-ë. Nëse gabimi material nuk ka mundësi të 
korrigjohet, atëherë ndalesa regjistrohet në RDPP-ë.  

5. ZKK duhet të vendos për përmirësimin e gabimeve materiale dhe teknike brenda 
afatit prej dhjetë (10) ditësh.  

 
Neni 18 

Caktimi i kufijve 
 
1. Pronarët e dy parcelave fqinje munden të kërkojnë caktimin e kufijve. Caktimi i 

kufijve mundet gjithashtu të kryhet me kërkesën e një pronari, kur ai ka interes në 
caktimin e lokacionit të saktë të kufirit kadastral.  

2. Procedura për caktimin e kufijve do të fillojë pas parashtrimit të kërkesës në ZKK-
ë, kompanitë gjeodete ose te gjeodet e licencuar.  

3. Organet qeveritare, komuna apo organet tjera munden me iniciuar fillimin e 
procedurës së caktimit të kufijve në rastet e parapara me këtë ligj dhe me ligj të 
posaçëm.  
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4. Kërkesa për inicimin e procedurës për caktimin e kufijve duhet të përcillet me 
rilevimin e kufijve sipas dispozitave të këtij ligji.  

5. Gjeodeti përgjegjës për rilevimin e kufijve duhet t`i ftojë pronarët e parcelave fqinje.  
6. Kufijtë do të vendosen duke u bazuar në shënimet nga kadastri.  
7. Për ta vendosur pozitën e kufirit kadastral, munden të shfrytëzohen shënimet më të 

fundit të regjistruara në kadastër. Caktimi i kufijve duhet qartazi të tregojë cilat 
shënime janë përdorur nga gjeodeti përgjegjës për caktimin e pozitës së kufijve dhe 
kualitetin e atyre të dhënave.  

8. Kur pronarët e pranojnë kufirin e parcelës siç është paraqitur në terren, kufiri do të 
paraqitet në shënime dhe do të nënshkruhet nga pronarët. Pozita e pranuar e kufirit 
të parcelës do të konsiderohet si kufi përfundimtar i parcelës.  

9. Në rastin kur njëri pronar nuk e pranon kufirin kadastral, ai/ajo duhet t`i tregojë 
arsyet për mospranimin e kufirit kadastral dhe procedura e caktimit të kufirit do të 
anulohet, kurse palët do të udhëzohen që me ankesë mund t`i drejtohen AKK-së 
sipas nenit 28 të këtij ligji.  

10. Në procedurën e caktimit të kufirit, pronari mund të përfaqësohet me autorizim të 
veçantë nga personi i tretë.  

11. Duke i marrë parasysh paragrafin 1. të këtij neni, gjeodeti përgjegjës mund të 
parashtrojë kërkesën për fillimin e procedurës së caktimit të kufirit, nëse 
autorizohet nga pronari.  

12. Pala e cila kërkon caktimin e kufirit, është e obliguar që brenda afatit prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh pas përfundimit të matjeve, të parashtrojë kërkesë në 
ZKK-ë e cila është kompetente për regjistrimin e kufirit.  

13. Pas pranimit të kërkesës për regjistrimin e kufirit të caktuar, bazuar në shënimet e 
autoritetit përgjegjës, ZKK-ja do të verifikojë së pari se përcaktimi i kufirit është 
kryer në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi.  

14. Në rastin kur rilevimi i kufirit nuk i përfshinë të gjitha elementet e kërkuara, apo 
teknikisht është i pasaktë, ZKK-ja do të kërkojë nga palët të parashtrojnë rilevimin 
e kompletuar brenda afatit të caktuar kohor.  

15. ZKK-ja do ta refuzon kërkesën për regjistrimin e kufirit në rastet kur:  
15.1. kërkesa nuk është parashtruar brenda afatit të përcaktuar sipas paragrafit 12 

të këtij neni.  
15.2. kufiri është caktuar më herët me një procedurë administrative apo me seancë 

gjyqësore apo është në vijim e sipër;  
15.3. është paraqitur nga një person i paautorizuar.  

16. Nëse kërkesa për fillimin e procedurës së caktimit të kufirit është refuzuar apo 
hedhur poshtë, apo nëse procedura për caktimin e kufirit është anuluar, pronari do 
të informohet për mundësitë e veprimit në pajtim me dispozitat e nenit 28 të këtij 
ligji.  

17. Kufiri i caktuar me procedurën e caktimit të kufijve do të regjistrohet në kadastër si 
përfundimtarë.  

18. Nëse ZKK-ja e kryen rilevimin lidhur me caktimin e kufirit në pajtueshmëri me 
dispozitat e këtij ligji, kërkesa për matje do të përfshijë kërkesën për regjistrimin e 
kufirit të caktuar në kadastër.  
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Neni 19 
Ri-rregullimi i kufijve 

 
1. Në rastet kur vendi i kufirit pranohet zyrtarisht nga pronarët, dhe si i tillë është i 

regjistruar në kadastër, palët me pëlqim mund ta ri-rregullojnë kufirin. Sipërfaqja, 
kushtet dhe mënyra e ri rregullimit të parcelave përkatëse përcaktohet me akt të 
veçantë nënligjor. 

2. Kërkesa për ri-rregullimin e kufijve duhet të bëhet nga të gjithë pronarët e 
parcelave të përfshira. Kërkesa duhet të shoqërohet me matjen kadastrale e cila 
paraqet kufirin e vjetër dhe ri-rregullimin e kërkuar. Kërkesa duhet të parashtrohet 
jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë, nga dita kur ka përfunduar matja kadastrale.  

3. ZKK-ja do ta regjistrojë kufirin e ri-rregulluar brenda tri (3) ditëve, pas pranimit të 
kërkesës për regjistrim dhe do ta informojë parashtruesin e kërkesës menjëherë për 
caktimin e tij. Regjistrimi hyn në fuqi që nga futja e vendimit të ZKK-së në 
regjistër.  

4. Ri-rregullimi i kufijve, në pajtueshmëri me këtë nen, konsiderohet kufi zyrtar 
kadastral.  

 
Neni 20 

Shenjat e kufijve 
 
Kufijtë e ri do të shënohen me shenja të përkohshme dhe të përhershme. Sipas kërkesës 
së pronarit, kufijtë mund të shënohen me shenja të përhershme. Rregullat e njëjta do të 
duhej të aplikohen për caktimin ose ri-rregullimin e kufijve. 
 

KREU IV 
AKTIVITETET TJERA DHE BASHKËKOORDINIMI I TYRE 

 
Neni 21 

Matjet shtetërore 
 
1. Matjet shtetërore përfshijnë sistemin e të dhënave gjeodezike të nevojshme për 

paraqitjen tredimensionale të territorit të Republikës së Kosovës, krijimin e hartave 
dhe rrjetave gjeodezike për qëllim të kadastrit, gjeodezisë dhe për qëllime tjera.  

2. Matjet shtetërore përfshijnë punët themelore gjeodezike, punët për matjet 
gjeodezike shtetërore dhe zhvillimin e hartave si dhe matjet dhe shënimin e kufirit 
shtetëror.  

3. Punët gjeodezike për vendosjen e rrjetit referent shtetëror, rrjetit të nivelimit dhe 
aktiviteteve tjera gjeodezike si dhe përcaktimin dhe shënimin e vijës kufitare 
shtetërore janë kompetence e AKK-së rregullohen me akte te veçanta nënligjore.  

 
Neni 22 

Incizimet (fotografitë) ajrore 
 
AKK-ja është kompetente për bërjen e incizimeve (fotografi) ajrore për rindërtimet 
kadastrale dhe qëllimet tjera kadastrale. 
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Neni 23 
Aktivitetet tjera 

 
AKK-ja është kompetente për bashkërendimin e krijimit të infrastrukturës shtetërore të 
të dhënave hapësinore. 
 

KREU V 
LËSHIMI I TË DHËNAVE KADASTRALE, RRJETIT GJEODEZIK 

DHE INCIZIMEVE (FOTOGRAFITË) AJRORE 
 

Neni 24 
Parimet e të dhënave publike 

 
Qasja në të dhënat e AKK dhe ZKK, bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për qasje në 
dokumente publike nr.03/L-215. 
 

Neni 25 
Certifikatat dhe të dhënat tjera 

 
Çdo person ka të drejtë të marrë ekstrakte apo kopje mbi të dhënat e regjistruara në 
kadastër, sipas tarifave të përcaktuara në pajtim me legjislacionin në fuqi të propozuar 
nga AKK-ja. 
 

Neni 26 
Të dhënat për shfrytëzim zyrtar 

 
Institucionet qeveritare dhe lokale marrin të dhënat nga kadastri, sipas mënyrës se 
përcaktuar me legjislacionin ne fuqi të propozuar nga AKK-ja. 
 

KREU VI 
RISHQYRTIMI DHE SHQYRTIMI I VENDIMEVE TË ZYREVE 

KADASTRALE KOMUNALE 
 

Neni 27 
Rishqyrtimi i vendimeve të Zyrës Komunale Kadastrale 

 
1. Parashtruesi i kërkesës mund të kërkojë rishqyrtimin e vendimit nga ZKK-ja 

brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e refuzimit. ZKK-ja konfirmon kohën dhe 
datën e pranimit të kërkesës për rishqyrtim.  

2. ZKK-ja do të vendosë mbi regjistrimin apo jo të pronës brenda pesëmbëdhjetë (15) 
ditësh, nga dita e pranimit të kërkesës për rishqyrtim.  

 
Neni 28 

Shqyrtimi i vendimeve të Zyrës Komunale Kadastrale 
 
1. Brenda tridhjetë (30) ditësh, nga data që është marrë vendimi i ZKK-së për të 

refuzuar regjistrimin e ndryshimit në Kadastër sipas paragrafit 2. të nenit 27 të këtij 
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ligji parashtruesi i kërkesës mund të kërkojë nga AKK-ja të shqyrtojë vendimin e 
ZKK-së.  

2. Kur ZKK nuk e merr vendimin mbi kërkesën për rishqyrtim brenda afatit të 
paraparë me paragrafin 2. të nenit 27 të këtij ligji një gjë e tillë do të konsiderohet 
si refuzim për ta rishqyrtuar vendimin.  

3. AKK-ja do ta shqyrtojë vendimin e ZKK-së në afatin prej tridhjetë (30) ditësh, nga 
dita e pranimit të kërkesës për shqyrtim.  

4. ZKK-ja zbaton vendimin e AKK-së. Nëse ZKK-ja nuk e bën ekzekutimin atëherë 
ekzekutim e vendimit e bën AKK-ja.  

5. Vendimi nga AKK, në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni do t’i nënshtrohet 
shqyrtimit gjyqësorë të mëtutjeshëm në pajtim me ligjin e zbatueshëm.  

 
KREU VII 

RINDËRTIMI I KADASTRIT DHE I RDPP-ës 
 

Neni 29 
Rindërtimi i kadastrit dhe i RDPP-ës 

 
1. Rindërtimi i kadastrit dhe RDPP-ës lejohet kur të dhënave në një zonë kadastrale 

janë të pasakta dhe me mirëmbajtje të rregullt nuk mund të regjistrohen.  
2. Rindërtimi përfshinë paraqitjen në hartë dhe regjistër të gjitha njësive kadastrale në 

zonën kadastrale dhe të drejtat pronësore për njësitë kadastrale.  
3. Rindërtimi nuk do të përfshijë caktimin dhe ri-rregullimin e kufirit sipas nenit 18, 

19 dhe 20 të këtij ligji.  
4. Vendimi për fillimin e rindërtimit të një zone kadastrale apo të një pjese të zonës 

kadastrale merret nga Ministri. Vendimi bazohet në Planin për rindërtim i cili 
përbëhet nga këto informata:  
4.1. zona kadastrale e cila do të rindërtohet;  
4.2. vlerësimi i gjendjes aktuale të regjistrit të kadastrit dhe RDPP-ës dhe 

problemeve që i krijohen nga gjendja e pasaktë e informacioneve kadastrale,  
4.3. inventari i kërkesave pronësore i përpiluar nga Agjencia Kosovare e 

Pronave;  
4.4. përmbledhja e procedurave dhe metodave të punës të cilat do të zbatohen;  
4.5. vlerësimi i buxhetit të domosdoshëm dhe mbulesa e këtij buxheti. Buxheti 

do të përmbajë vlerësimin e kohës së domosdoshme të kuadrit të AKK-së 
dhe të Komunës për kryerjen e rindërtimit.  

5. Shpenzimet për rindërtim paguhen nga qeveria, me përjashtim të rastit kur 
Kuvendi Komunal, për arsye të caktuara, kërkon rindërtimin. Në atë rast Komuna i 
mbulon shpenzimet. Fondet për rindërtim do të jenë në dispozicion përmes 
buxhetit të AKK-së.  

6. Ministri do ta emërojë Komisionin përgjegjës për ekzekutimin e Planit për 
rindërtim e kadastrit. Komisioni përbëhet prej një inxhinieri te gjeodezisë dhe një 
juristi në cilësi të kryesuesit të komisionit nga AKK-ja, një përfaqësues i Qeverisë 
së Kosovës, një përfaqësues nga ZKK-ja dhe një përfaqësues i Zonës kadastrale ku 
kryhet rindërtimi. Kur Agjencia Kosovare e Pronave i ka te regjistruara kërkesat 
pronësore në zonat kadastrale të cilat do të rindërtohen, në komision do të marr 
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pjesë një përfaqësues i Agjencisë Kosovare për Prona. Aktiviteti i Komisionit do të 
rregullohet me një akt nënligjor të nxjerr nga Ministria.  

7. Komisioni do ta organizojë fushatën e sensibilizimit për publikun, e cila 
rregullohet me akt të veçantë nënligjor.  

8. Subjekti i autorizuar nga AKK-ja mbledhë të dhënat në terren mbi formën faktike 
të njësive kadastrale dhe informata mbi transferët e paregjistruara si dhe informatat 
për ndryshimet e tjera pronësore. Subjekti i autorizuar dhe Komisioni do ta 
shfrytëzojnë inventarin e kërkesave pronësore të Agjencisë Kosovare të Pronave.  

9. Bazuar në të dhënat e mbledhura sipas paragrafit 7. të këtij neni përgatitet harta 
kadastrale me njësitë kadastrale te rindërtuara, lista e personave te përfshirë ne 
procesin e rindërtimit me të drejta pronësore për pronaret e njësive kadastrale.  

10. Të dhënat nga paragrafi 8. i këtij neni me vendim të Komisionit paraqiten për 
shikim publik. Ftesa për të marrë pjesë në shikimin publik, do t’i dërgohet të gjithë 
banorëve të zonës kadastrale dhe do të publikohet së paku ne dy gazeta të shtypit 
ditorë. Shikimi publik zgjatë gjashtëdhjetë (60) ditë dhe pas kalimit të afatit 
komisioni miraton të dhënat e publikuara.  

11. Palët mund të kontestojnë vendimin e Komisionit sipas paragrafit 9. të këtij neni 
brenda tridhjetë (30) ditëve nga marrja e vendimit.  

12. Pala që ka paraqitur ankesë sipas paragrafit 10. të këtij neni kundër pjesës së hartës 
apo listës së personave nga rindërtimi ftohen në seancë dëgjimore nga komisioni. 
Komisioni tenton të arrij marrëveshje në mes të palëve të interesuara. Pas mbajtjes 
së seancës dëgjimore komisioni merr vendim.  

13. Pas trajtimit të të gjitha ankesave, Komisioni merr vendimin se zona kadastrale 
është rindërtuar.  

14. Palët që kanë shfrytëzuar të drejtën sipas paragrafit 10. të këtij neni mund të 
parashtrojë ankesë në gjykatë.  

15. Komisioni ndryshon hartën apo listën e personave nga rindërtimi bazuar në 
vendimin e gjykatës ashtu siç parashihet në paragrafin 13. të këtij neni.  

16. Komisioni do të përpilojë një raport zyrtar për hartën dhe listën e personave nga 
rindërtimi me të drejtat pronësore të regjistruara dhe do ta prezantojë këtë raport 
zyrtarë në AKK-ë. Raporti zyrtar shqyrtohet për t’i plotësuar kërkesat nga neni 36 i 
Ligjit nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat sendore. Regjistrimi në RDPP-ë 
shërben si titull absolut për të drejtat e njohura nga rindërtimi.  

 
KREU VIII 

FINANCIMI I KADASTRIT 
 

Neni 30 
 
1. Kadastri është interes publik. Kadastri do të ketë buxhetin e saj, i cili është buxhet i 

ndarë në kuadër të Ministrisë dhe i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  
2. Kryeshefi përgatitë buxhetin e AKK-së, të cilin pastaj ia përcjell Ministrit për 

shqyrtim dhe procedim të mëtutjeshëm në përputhshmëri me procedurat e parapara 
me ligj.  

3. Kadastri do të jetë përgjegjëse për zbatimin dhe menaxhimin e buxhetit.  
4. Shpenzimet për ngritjen dhe rindërtimin e Kadastrit, mbulohen nga Buxheti i 
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Republikës së Kosovës dhe nga të hyrat vetanake në pajtim me ligjin në fuqi për 
menaxhimin e financave dhe përgjegjësive.  

5. Shpenzimet për nxjerrjen e të dhënave nga kadastri kryesisht do të mbeten barrë e 
pronarit që kërkon ndryshimet.  

6. AKK-ja do t’i propozojë Ministrisë tarifat që do të kërkohen nga ZKK-ja për 
shërbime kadastrale, e cila është e arsyeshme dhe nuk mund të tejkalojë 
shpenzimet e vërteta të riprodhimit dhe furnizimit të dokumentit. Kjo tarifë duhet 
të jetë unike për të gjitha institucionet publike.  

7. Niveli i taksave duhet të reflektojë koston e kryerjes së shërbimeve kadastrale.  
8. Të gjitha të hyrat nga AKK derdhen ne buxhetin e Republikës së Kosovës.  
 

KREU IX 
DISPOZITAT E POSAÇME 

 
Neni 31 

Lejimi i qasjes 
 
1. Zyrtarët kadastralë dhe ndihmësit e tyre, kur është e nevojshme për procedurën 

kadastrale, kanë të drejtë të kenë qasje në një ndërtesë, të kalojnë nëpër tokë, të 
kryejnë matjet dhe hulumtimet në tokë me qëllim të krahasimit të të dhënave të 
regjistruara në kadastër dhe gjendjes në terren. Trungjet nuk mund të dëmtohen 
apo prerë në kopshte apo pjesë të tilla pa pajtimin e pronarëve. Dëmtimi duhet të 
shmanget edhe në raste tjera, nëse është e mundur. 

2. Pa lejen e pronarit, qasja në ndërtesë është e lejuar vetëm nëse ndërtesa i 
nënshtrohet formimit të pronës apo përcaktimit të kufirit. Pronari i ndërtesës duhet 
të njoftohet më së paku tetë (8) ditë para së të ndërmerren veprimet kadastrale. E 
drejta e kalimit nëpër tokën që i përket tjetrit gjithashtu aplikohet për secilin person 
që paraqitet në procedurën kadastrale.  

3. Nëse është bërë ndonjë dëmtim nga masat e përmendura në këtë nen dhe pala e 
dëmtuar kërkon të kompensojë dëmin, pala duhet të paraqesë ankesën për këtë para 
përfundimin apo anulimit të procedurës kadastrale.  

4. Autoritetet kadastrale mund të kërkojnë ndihmë nga organet e policisë për 
ushtrimin e kompetencave të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni.  

5. Nëse një njësi pronësore ka ndërruar pronarin gjatë procedurës kadastrale, pronari i ri 
nuk mund të ndryshojë atë që është pajtuar apo pranuar nga pronari i mëparshëm.  

 
Neni 32 

Mbrojtja e shenjave të kufijve 
 
Heqja, rivendosja, fshehja apo dëmtimi i shenjave kufitare në çfarëdo mënyre tjetër 
është e ndaluar. Shenjat kufitare janë pronë e përbashkët e pronarëve të pronave fqinje 
ose pronave tokësore fqinje me kufirin. 
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KREU X 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 33 

Dispozitat ndëshkuese 
 
1. Do të gjobitet me gjobë prej dyqind (200) deri katërqind (400) Euro, personi fizik, 

përkatësisht njëmijë (1000) deri njëmijepesëqind (1.500) Euro, personi juridik i cili 
nuk lejon hyrjen e personave të autorizuar në pronën e tij/saj, për aktivitetet e 
matjeve apo detyrave zyrtare të parapara me këtë ligj.  

2. Do të gjobitet me gjobë prej treqind (300) deri gjashtëqind (600)Euro, personi 
fizik, përkatësisht njëmijë (1000) deri dymijepesëqind (2.500) Euro, personi juridik 
i cili zhvendosë, fshehë apo dëmton shenjat e kufijve apo shenjat tjera në çfarëdo 
mënyre.  

 
KREU XI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 34 
Dispozitat përfundimtare 

 
1. Në afat prej një (1) viti, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministria nxjerrë akte 

nënligjore për zbatimin e këtij ligji.  
2. Në afat prej një (1) viti, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, AKK-ja do të shpallë 

kornizat për punën praktike të ZKK, kompanive dhe gjeodetëve të licencuar.  
3. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Kadastrin 2003/25, si dhe 

Ligji nr. 02/L-96 për ndryshimin e Ligjit nr.2003/25 për Kadastrin.  
 

Neni 35 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga publikimi në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-013 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-019-2011, datë 12.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 1 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-050 
PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E PASURISË 

TË ZYRTARËVE TË LARTË PUBLIK DHE DEKLARIMIN, 
PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E DHURATAVE 

PËR TË GJITHË PERSONAT ZYRTARË 
 

Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 234 
Kreu II: Deklarimi i pasurisë, të ardhurave, përfitimeve materiale dhe detyrimeve financiare ................... 236 
Kreu III: Dhuratat ......................................................................................................................................... 238 
Kreu IV: Regjistrimi dhe mirëmbajtja e deklarimeve të pasurisë ................................................................ 239 
Kreu V: Kontrolli i të dhënave të deklaruara ............................................................................................... 240 
Kreu VI: Dispozitat ndëshkimore................................................................................................................. 241 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 
LIGJ PËR DEKLARIMIN, PREJARDHJEN DHE KONTROLLIN E PASURISË 
TË ZYRTARËVE TË LARTË PUBLIK DHE DEKLARIMIN, PREJARDHJEN 

DHE KONTROLLIN E DHURATAVE PËR TË GJITHË PERSONAT 
ZYRTARË 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi i ligjit 

 
Ky ligj i përcakton detyrimet e zyrtarëve të lartë publikë për ta deklaruar pasurinë, të 
hyrat dhe prejardhjen, detyrën e Agjencisë për ta kontrolluar deklarimin dhe kontrollin 
e pasurisë si dhe detyrimet e të gjithë personave zyrtarë për të deklaruar dhuratat dhe 
prejardhjen e tyre. 

 
Neni 2 

Fusha e Veprimit 
 
Ky ligj rregullon, procedurën e deklarimit dhe kontrollin e pasurisë, të hyrat dhe 
detyrimet e zyrtarëve të lartë publik, anëtarët e familjes si dhe sanksionet e përcaktuara. 
Ky ligj po ashtu rregullon procedurën e deklarimit, kontrollit për dhuratat dhe 
prejardhjen e tyre të pranuara nga të gjithë personat zyrtarë. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Zyrtar i Lartë Publik - janë:  
1.1.1. Presidentin e Republikës së Kosovës, anëtarët e kabinetit të 

Presidentit, Sekretarin si dhe Drejtorët e Departamenteve 
Profesionale në Zyrën e Presidentit të Republikës së Kosovës;  

1.1.2. Deputetët e Kuvendit, të gjithë personat e zgjedhur apo të emëruar 
nga Kuvendi, Kryesia, Kryetari i Kuvendit si dhe Kabineti i 
Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës;  

1.1.3. Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, Zëvendës Ministrat, 
Këshilltarët politik, Shefat e kabineteve si dhe të gjithë te emëruarit 
nga ta;  

1.1.4. Sekretarët e Përgjithshëm të Qeverisë, Kryeshefat e Agjencive të 
themeluara me ligj apo me ndonjë akt tjetër, Drejtori dhe Zëvendës 
Drejtori, Drejtorët regjional të Administratës Tatimore të Kosovës, 
Drejtori i përgjithshëm si dhe Drejtorët e Departamenteve të 
Doganës;  

1.1.5. Auditorët në Zyrën e Auditorit Gjeneral dhe të gjithë auditorët e 
brendshëm te institucioneve;  

1.1.6. Anëtarët e Bordeve të Ndërmarrjeve Publike, anëtarët e Bordeve të 
Rregullatorëve, të Komisioneve apo Agjencive tjera të themeluara 
me ligj apo me ndonjë akt tjetër;  

1.1.7. Anëtarët e Bordit, Drejtori dhe Zëvendës Drejtori i Bankës 
Qendrore;  

1.1.8. Kryetarët e Komunave dhe Zëvendës Kryetarët, Kryesuesit, 
Zëvendës Kryesuesit, Keshilltarët e Asambleve Komunale si dhe të 
gjithë Drejtorët e Drejtorive Komunale;  

1.1.9. Anëtarët e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, Drejtori i 
Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit 
Prokurorial, Auditori Gjyqësor, Prokurori Disiplinor;  

1.1.10. Gjyqtarët dhe Prokurorët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe 
Sekretari i Gjykatës Kushtetuese;  

1.1.11. Drejtorët e të gjitha Departamenteve, Udhëheqësit e Financave dhe 
Prokurimit publik në të gjitha institucionet publike;  

1.1.12. Ambasadorët, Konsujt, Zëvendës Konsujt, Sekretarët e Ambasadave 
apo Konsullatave të Republikës se Kosovës;  

1.1.13. Rektori dhe Prorektorët e Universitetit Publik, Dekanët dhe Prodekanët, 
si dhe Sekretari i Universitetit Publik dhe Njësive Akademike;  

1.1.14. Drejtori i Përgjithshëm, Zëvendës Drejtoret dhe Drejtoret rajonal të 
Policisë së Kosovës, Kryeshefi i Inspektoratit Policor të Kosovës;  

1.1.15. Komandanti, Zëvendës Komandanti i Forcës së Sigurisë së 
Kosovës;  

1.1.16. Drejtori, Zëvendës Drejtori si dhe Inspektori i Përgjithshëm i 
Agjencisë Kosovare të Inteligjencës;  
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1.1.17. Avokati i Popullit dhe Zëvendësit e tij;  
1.1.18. Kryeinspektorët e Inspektorive të nivelit qëndror dhe lokal.  

1.2. Anëtarët e familjes – prindërit, adoptuesi, bashkëshortët, fëmijët dhe i 
adoptuari deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare.  

1.3. Agjencia- Agjencia kundër korrupsionit.  
1.4. Regjistri - Regjistri i deklarimit dhe prejardhjes së pasurisë, të hyrave, 

përfitimeve materiale dhe detyrimeve financiare.  
1.5. Zyrtar Kontaktues - personi të cilin Institucioni ku ai punon e cakton si 

koordinator i punëve me Agjencinë. 
1.6. Person zyrtar - personi zyrtar të definuar në Kodin penal të Kosovës. 

 
Neni 4 

Detyrat e zyrtarit kontaktues 
 
1. Secili institucion cakton një zyrtar kontaktues i cili duhet të jetë nga Zyra e 

Personelit.  
2. Secili institucion ka detyrat si në vijim:  

2.1. përcjell listën me emrat e zyrtarëve të lartë publik dhe njofton Agjencinë për 
ndryshimet në listë brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor;  

2.2. njofton zyrtarët e lartë për deklarim të pasurisë;  
2.3. regjistron dhuratat e pranuara nga personat zyrtar në regjistrin e institucionit 

dhe dorëzon kopjen e regjistrit tek Agjencia, deri më datë 31 mars të secilit 
vit kalendarik.  

 
KREU II 

DEKLARIMI I PASURISË, TË ARDHURAVE, PËRFITIMEVE MATERIALE 
DHE DETYRIMEVE FINANCIARE 

 
Neni 5 

Deklarimi i pasurisë 
 
1. Deklarimi në lidhje me gjendjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë dhe 

anëtarët e familjes së tyre, përmban informacione rreth pasurisë, të ardhurave të 
tyre, si:  
1.1. paluajtshmëria;  
1.2. pasuri e luajtshme në vlerë mbi pesëmijë (5 000) Euro;  
1.3. zotërimi nga ana e tyre i aksioneve në shoqëri tregtare;  
1.4. letra me vlerë;  
1.5. para të kursyera në bankë dhe në institucione tjera financiare;  
1.6. detyrime financiare ndaj personave fizik dhe juridik dhe  
1.7. të hyrat vjetore.  

2. Kur pasuria e pjesëtarëve të familjes është e ndarë dhe e regjistruar si e tillë në 
organet e administratës shtetërore ose gjyqësore, deklarimi paraqitet veçmas për 
çdo anëtarë i familjes me pasuri të regjistruar në emër të tij dhe i bashkëngjitet 
deklaratës së personit që ka detyrimin për deklarimin. 

3. Në deklaratën për pasurinë e të ardhurave dhe detyrimeve financiare, zyrtari i lartë 
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publik cek shumën, llojin dhe burimin e secilës të ardhur, shumën dhe llojin e 
detyrimeve financiare duke përfshirë edhe emrin e kreditorit si person fizik apo 
juridik, ndërsa publikimi i emrit të kreditorit bëhet vetëm për personat juridik. 

 
Neni 6 

Deklarimi sipas këtij ligji 
 
1. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik mund të jetë:  

1.1. deklarimi me marrjen e detyrës;  
1.2. deklarimi i rregullt vjetor;  
1.3. deklarimi sipas kërkesë së Agjencisë;  
1.4. deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni;  

2. Deklarimi i dhuratave për personat zyrtarë publik;  
3. Deklarimet e parapara në këtë nen, i paraqiten Agjencisë nga vetë zyrtari i lartë 

publik apo nga personat e autorizuar nga ai.  
 

Neni 7 
Deklarimi me rastin e marrjes së detyrës së zyrtarit të lartë publik 

 
Me fillimin e funksionit, zyrtari i lartë publik deklaron pasurinë ekzistuese, burimin 
dhe detyrimet brenda afatit tridhjetë (30) ditor, sipas nenit 5 të këtij ligji. 
 

Neni 8 
Deklarimi i rregullt vjetor 

 
1. Deklarimi i rregullt vjetor i pasurisë nga neni 6, paragrafi 1., nën-paragrafi 1.1. i 

këtij ligji, bëhet gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik nga data 1 mars deri 
më 31 mars të çdo viti kalendarik.  

2. Pas deklarimit të pasurisë, zyrtari i lartë publik brenda afatit të paraparë në 
paragrafin 1 të këtij neni deklaron çdo ndryshim në gjendjen e pasurisë në 
përputhje me nenin 5 të këtij ligji.  

3. Agjencia mbikëqyrë pasurinë e zyrtarit të lartë publik në bazë të informacionit të 
dorëzuar nga zyrtari i lartë publik në një formular të posaçëm, i cili do të 
përcaktohet nga Agjencia.  

 
Neni 9 

Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë 
 
Agjencia në çdo kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë publik që ta dorëzojë 
informacionin e kërkuar sipas nenit 5 të këtij ligji. 
 

Neni 10 
Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni 

 
1. Pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni publik, zyrtari i lartë publik brenda 

tridhjetë (30) ditëve paraqet deklarimin e pasurisë ashtu siç është paraparë në nenin 
5 të këtij ligji.  
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2. Agjencia mund të kërkojë nga zyrtari i lartë publik deklarimin e pasurisë sipas 
nenit 5, por jo më vonë se një (1) vit pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni 
publik.  

 
KREU III 

DHURATAT 
 

Neni 11 
Pranimi i dhuratave 

 
1. Personi zyrtar nuk mund të kërkojë ose të pranojë dhurata ose favore të tjera për 

vete, as për anëtarët e familjes, që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare 
dhe të cilat ndikojnë, ose mund të ndikojnë në ushtrimin e detyrave zyrtare, përveç 
dhuratave protokollare dhe dhuratave të rastit.  

2. Dhuratat protokollare konsiderohen dhuratat e sjella nga përfaqësuesit e vendeve të 
huaja dhe të organizatave ndërkombëtare gjatë vizitave dhe rasteve të tjera dhe 
dhuratat e sjella në kushte të ngjashme.  

3. Zyrtari nuk mund të marrë më shumë se një dhuratë në vit nga i njëjti person, apo 
institucion.  

4. Personi zyrtar nuk mund të pranojë dhurata monetare.  
5. Menjëherë pas pranimit, ose pas kthimit në vend, zyrtari duhet të paraqesë 

dhuratën.  
6. Personi zyrtar duhet ta informojë me shkrim eprorin e tij, nëse i është ofruar ose 

dhënë një dhuratë pa paralajmërim dhe në rrethana specifike. Në rast se personi 
zyrtar është drejtues institucioni, ai duhet ta informojë Agjencinë.  

7. Nëse dhurata e rastit nuk është e karakterit personal, ajo menjëherë bëhet pronë e 
institucionit në të cilën personi zyrtar ushtron detyrën.  

8. Dhuratat protokollare bëhen pronë e institucionit në të cilin personi zyrtar ushtron 
detyrën.  

9. Dhuratat protokollare si: simbolet shtetërore, medaljet dhe shenjat protokollare, 
mund të përdoren gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare.  

 
Neni 12 

Regjistrimi i dhuratave 
 
1. Të gjitha dhuratat e pranuara dhe vlera e tyre përkatëse, si dhe emrat e personave 

që kanë dhënë dhuratën, duhet të regjistrohen në regjistrin e dhuratave nga personi 
zyrtar që përcaktohet nga Agjencia dhe që mbahen nga institucioni, në të cilin 
personi zyrtar ushtron detyrën.  

2. Institucionet sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet t’i emërojnë zyrtarët përgjegjës 
për mbajtjen e regjistrit të dhuratave dhe duhet ta informojnë Agjencinë për emrat 
dhe pozitat e personave përgjegjës.  

3. Me kërkesën e personit zyrtar që ka pranuar dhuratën, Agjencia me vendim mund 
të lejojë të merret dhurata nëse ekzistojnë arsye bindëse se dhurata i është dhënë 
për qëllime personale dhe nuk ndikon ose nuk duhet të ndikojë në kryerjen e 
detyrës zyrtare.  
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4. Regjistri i dhuratave është publik. Institucionet përkatëse janë të obliguara të 
sigurojnë qasjen e publikut në regjistër, në pajtim me procedurat e përcaktuara më 
Ligjin për qasjen në dokumentet zyrtare.  

5. Institucionet publike që janë të obliguara të mbajnë regjistër të dhuratave duhet t’i 
dërgojnë në Agjenci kopjet e regjistrave të vitit paraprak, por jo më vonë se më 31 
mars të vitit në vijim. 

6. Agjencia kontrollon regjistrat e dhuratave dhe në rast të ndonjë devijimi, u kërkon 
institucioneve të marrin masa për zbatimin e plotë të këtij ligji.  

7. Nëse Agjencia konstaton se personi zyrtar i ka shkelur dispozitat e këtij ligji dhe 
nëse shkelja nuk dyshohet se përbën vepër penale, informon institucionin në të 
cilin personi zyrtar ushtron detyrën dhe kërkon që ndaj shkelësit të merren masa 
disiplinore. Institucioni përkatës duhet ta informojë Agjencinë për masat 
disiplinore që janë marrë ndaj personit zyrtar. 

8. Në raste dyshimi për vepër penale, Agjencia pas hetimeve të kryera, ia paraqet 
kallëzimin penal prokurorisë kompetente. 

 
KREU IV 

REGJISTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E DEKLARIMEVE TË PASURISË 
 

Neni 13 
Regjistri i Deklarimeve 

 
1. Të dhënat e deklarimit të pasurisë së zyrtarit të lartë publik përfshin: emrin, 

mbiemrin, pozitën, emri i institucionit, adresa e institucionit, data e emërimit në 
funksion, data e dorëzimit të formularit, funksionet apo aktivitetet tjera që i ushtron 
zyrtari krahas funksionit publik, pasurinë e paluajtshme dhe llojin e saj, sipërfaqen, 
prejardhjen, vlerën e saj të paragjykuar dhe në pronësi të kujt është, pasurinë e 
luajtshme dhe llojin e saj, prejardhjen, viti i përfitimit, vlera e saj të paragjykuara, 
dhe në pronësi te kujt është, aksionet në shoqëritë tregtare apo në ndonjë 
institucion tjetër, posedimi i letrave me vlerë, para të gatshme, detyrimet financiare 
që i ka zyrtari ndaj personave fizik dhe juridik dhe të hyrat vjetore, të gjitha këto 
duhet të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë brenda afatit prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e kalimit të afatit për deklarim të pasurisë nga 
zyrtarët e lartë publik.  

2. Qasja në të dhënat që nuk bëhen publike e që kanë të bëjnë me deklarimin e 
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik bëhet në përputhje me Ligjin për Qasje në 
Dokumentet Publike dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

3. Çdo kush mund të paraqes informacione me shkrim tek Agjencia të cilat 
informacione kanë të bëjnë me deklarimin e bërë nga zyrtarët e lartë publik, me 
qëllim që të vërtetohet se ai deklarim është apo nuk është i saktë.  

4. Të dhënat të cilat nuk publikohen sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të përdoren 
dhe procedohen tutje vetëm për qëllime të hetimit dhe parandalimit të korrupsionit 
apo kontrollit të konflikteve të mundshme të interesit të zyrtarit të lartë publik në 
lidhje me ushtrimin e funksioneve publike.  

5. Përpunimi i të dhënave personale që gjenden në regjistër bëhet në përputhje me 
Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 239 



 
Ligjet administrative 

Neni 14 
Autoriteti Kompetent 

 
1. Autoritet kompetent i cili administron dhe mirëmban regjistrin është Agjencia.  
2. Administrimi dhe mirëmbajtja e regjistrit përfshin:  

2.1. pranimin dhe regjistrimin e deklarimeve të bëra;  
2.2. Agjencia i arkivon të dhënat e zyrtarëve të lartë publik për deklarimin e 

pasurisë në periudhën prej dhjetë (10) vitesh nga koha e mbarimit apo 
shkarkimit nga funksioni. Pas kalimit të këtij afati Agjencia i shkatërron 
këto të dhëna.  

 
KREU V 

KONTROLLI I TË DHËNAVE TË DEKLARUARA 
 

Neni 15 
 
1. Agjencia bënë kontrollin e deklarimit të gjendjes së pasurisë të zyrtarëve të lartë 

publik. 
2. Kontrolli paraprak kryhet për çdo formular për të vërtetuar ekzistimin apo jo të 

gabimeve materiale ose plotësimet të gabuara të formularit.  
3. Kur nga përpunimi paraprak vërtetohen gabime materiale ose plotësime të gabuara, 

apo jo të plota Agjencia njofton subjektin që ka paraqitur këto deklarime, i cili 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga marrja e njoftimit, është i detyruar t' i 
përmirësoj ato.  

4. Kontrolli i plotë kryhet për të verifikuar vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të 
deklaruara në formular. 

 
Neni 16 

Detyrimi për ofrimin e të dhënave 
 
1. Agjencia kërkon deklarimin e pasurive dhe burimet e krijimit të tyre si dhe mund 

të bëjë kontrollin për saktësinë e këtyre deklarimeve.  
2. Gjatë kryerjes së kontrollit dhe verifikimit të të dhënave të deklarimit të pasurisë, 

Agjencia mund të kërkojë apo shfrytëzojë të dhënat nga të gjithë personat fizik dhe 
juridik, konform Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.  

3. Me kërkesë të Agjencisë, Bankat dhe subjektet e tjera, që ushtrojnë veprimtari 
bankare dhe financiare në Kosovë, detyrohen të japin të dhëna për depozitat, 
llogaritë dhe transaksionet e kryera nga personat që sipas këtij ligji, kanë detyrimin 
për deklarim. 

4. Subjektet e cekura në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, janë të detyruara të vënë në 
dispozicion të dhënat e kërkuara brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga paraqitja e 
kërkesës me shkrim nga Agjencia. 
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KREU VI 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 17 

 
1. Kushdo që shkelë detyrimet e përcaktuara me këtë ligj, që nuk janë vepra penale, 

zyrtari i lartë publik bënë kundërvajtje dhe dënohet si: 
1.1. me gjobë prej njëmijë (1000) deri dymijë e pesëqind (2500) Euro, dënohet 

për kundërvajtje zyrtari i lartë publik për mos deklarim të rregullt vjetor të 
pasurisë;  

1.2. me gjobë prej njëmijë (1000) deri dymijë e pesëqind (2500) Euro, dënohet 
për kundërvajtje zyrtari i lartë publik për mos deklarim të pasurisë me rastin 
e marrjes së detyrës;  

1.3. me gjobë prej njëmijë e pesëqind (1500) deri dymijë e pesëqind (2500) 
Euro, dënohen për kundërvajtje zyrtarët e lartë publikë për mos deklarim të 
pasurisë me kërkesën e Agjencisë;  

1.4. me gjobë prej njëmijë (1000) deri në dymijë e pesëqind (2500) Euro, 
dënohen për kundërvajtje zyrtarët e lartë publikë për mos deklarim të 
pasurisë pas largimit nga funksioni;  

1.5. me gjobë prej njëmijë (1000) deri në dymijë e pesëqind (2500) Euro, 
dënohet për kundërvajtje subjekti që sipas kërkesës së Agjencisë nuk vepron 
në pajtim me paragrafin 3. të nenit 15 të këtij ligji.  

2. Për inicimin e procedurës për kundërvajtje, Agjencia e njofton udhëheqësin ose 
institucionin në të cilin zyrtari i lartë publik punon ose ka punuar,  

3. Agjencia publikon emrat e zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e kanë dorëzuar 
formularin mbi gjendjen e pasurisë, ashtu siç është paraparë në këtë ligj.  

4. Krahas dënimeve me gjobë mund të shqiptohen edhe masat për mbrojtje si:  
4.1. ndalimi i ushtrimit të funksionit deri në një (1) vit.  

5. Nëse shkelja e detyrimeve të përcaktuara nga ky ligj përbën vepër penale, Agjencia 
ushtron kallëzim penal.  

 
Neni 18 

Procedura 
 
Kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtëse mund të parashtrohet nga Agjencia 
nëse ekziston dyshimi i bazuar. 

 
Neni 19 

Dispozitat Kalimtare 
 
Deri me datë 31.12.2012, procedura për kundërvajtje dhe gjobat shqiptohen nga 
Gjykata për Kundërvajtje, pas datës 31.12.2012, procedura për kundërvajtje zhvillohet 
pranë Gjykatës Themelore.  
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Neni 20 
Hyrja në fuqi 

 
1. Me hyrjen në të këtij ligji shfuqizohet Ligji Nr. 03/L-151, për Deklarimin, 

Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë 
Publik.  

2. Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  

 
Ligji Nr. 04/L-050 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-028-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 16 / 14 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-051 
PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT 

NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT 
NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është parandalimi i konfliktit ndërmjet interesit publik dhe interesit 
privat të zyrtareve të lartë në ushtrimin e funksionit publik. 
 

Neni 2 
Objekti 

 
Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave, subjekteve, përgjegjësive dhe 
kompetencave për identifikimin, trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve ndërmjet konfliktit të 
interesit publik dhe interesit privat të zyrtarit të lartë gjatë ushtrimit të funksionit 
publik. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Interes publik - besimi dhe pritja e publikut për sa i përket vendimmarrjes 
së paanshme dhe të drejtë të zyrtarëve të lartë në ushtrimin e funksionit 
publik.  

1.2. Interes privat - interesi privat pasuror ose personal jo pasuror i zyrtarit të 
lartë që mund të ndikojnë në vullnetin e tij në vendimmarrje gjatë ushtrimit 
të funksionit publik.  

1.3. Konflikt i interesit - konflikti i interesit publik dhe interesit privat të 
zyrtarit të lartë në kuptim të nenit 6 të këtij ligji.  

1.4. Person i afërt me zyrtarin – bashkëshorti ose personi që bashkëjeton, të 
afërmit në vijë të drejtë të gjakut pa kufizime, të afërmit në vijë të tërthortë 
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deri në shkallën e katërt, adaptuesi, i adaptuari, në gjini të krushqisë deri në 
shkallën e dytë.  

1.5. Person i besueshëm”- personi që ka ose ka pasur marrëdhënie pasurore ose 
biznesi me zyrtarin e lartë, apo raporte tjera që do të vente në dyshim 
vendimmarrjen e paanshme të zyrtarit publik.  

1.6. Zotërimi aktiv i aksioneve ose pjesëve në kapital - ushtrimi i plotë i të 
gjitha të drejtave që burojnë nga pronësia mbi aksionet ose pjesët në kapital.  

1.7. Zotërimi pasiv i aksioneve ose i pjesëve në kapital - gjendja në të cilën 
pronari ruan të drejtën e përfitimit të fryteve të pronësisë, por nuk mund të 
ushtroj vet asnjë veprim tjetër mbi këtë pronë. Të gjitha veprimet tjera si 
administrimi, zotërim, kryhen nga personi i besuar nga pronari.  

1.8. Konflikti rast për rast i interesave private të zyrtarit - gjendje me 
konflikt interesi që shfaqet rast për rast dhe lidhet me një vendimmarrje të 
veçantë.  

1.9. Agjencion – Nënkupton Agjencionin Kundër Korrupsionit.  
 

Neni 4 
Zyrtar i lartë publik 

 
1. Zyrtar i lartë në kuptim të këtij ligji, janë këta ushtrues të funksionit publik:  

1.1. Presidentin e Republikës së Kosovës, anëtarët e kabinetit të Presidentit, 
Sekretarin si dhe Drejtorët e Departamenteve në Zyrën e Presidentit të 
Republikës së Kosovës.  

1.2. Deputetët e Kuvendit, si dhe të gjithë personat e zgjedhur apo te emëruar 
nga Kuvendi apo Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

1.3. Kryeministri, Zëvendës Kryeministrat, Ministrat, Zëvendës Ministrat, 
Këshilltarët politik Shefat e kabineteve si dhe të gjithë te emëruarit nga ta.  

1.4. Sekretarët e Përgjithshëm të Ministrive; dhe ai Zyrës së Kryeministrit; 
Kryeshefat e Agjencive të themeluara me ligj apo me ndonjë akt tjetër.  

1.5. Drejtori, Zëvendës Drejtori dhe Drejtorët Regjional të Administratës 
Tatimore të Kosovës; Drejtori i përgjithshëm si dhe Drejtorët e 
Departamenteve të Doganës.  

1.6. Auditorët në Zyrën e Auditorit Gjeneral dhe të gjithë auditorët e brendshëm 
te institucioneve.  

1.7. Kryetari dhe anëtaret e Komisionit Qendror Zgjedhor.  
1.8. Anëtarët e Bordeve të Ndërmarrjeve Publike, anëtarët e Bordeve të 

Rregullatorëve, të Komisioneve apo Agjencive tjera të themeluara me ligj 
apo me ndonjë akt tjetër.  

1.9. Anëtarët e Bordit, Drejtori dhe Zëvendësdrejtori i Bankës Qendrore.  
1.10. Kryetarët dhe Zëvendës Kryetarët e Komunave, Kryesuesit, Zëvendës 

Kryesuesit, Këshilltarët e Asambleve Komunale si dhe të gjithë Drejtorët e 
Drejtorive Komunale.  

1.11. Anëtarët e Këshillit Gjyqësor, anëtarët e Këshillit Prokurorial, Drejtori i 
Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor, Drejtori i Sekretariatit të Këshillit 
Prokurorial, Auditori Gjyqësor, Prokurori Disiplinor.  
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1.12. Gjyqtarët dhe Prokurorët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe Sekretari i 

Gjykatës Kushtetuese.  
1.13. Drejtorët e të gjitha Departamenteve, Udhëheqësit e Financave dhe 

Prokurimit publik në të gjitha institucionet publike.  
1.14. Ambasadorët, Konsujt, Zëvendës Konsujt, Sekretarët e Ambasadave apo 

Konsullatave te Republikës se Kosovës.  
1.15. Rektoret dhe Prorektorët e Universiteteve Publike, Dekanët dhe Prodekanët, 

si dhe Sekretaret e Universiteteve Publike dhe Njësive Akademike.  
1.16. Drejtori i Përgjithshëm, Zëvendës Drejtoret dhe Drejtoret rajonal të Policisë 

së Kosovës, Kryeshefi i Inspektoratit Policor të Kosovës.  
1.17. Komandanti, Zëvendës Komandanti i Forcës së Sigurisë se Kosovës.  
1.18. Drejtori, Zëvendës Drejtori si dhe Inspektori i Përgjithshëm i Agjencisë 

Kosovare të Inteligjencës.  
1.19. Avokati i Popullit dhe Zëvendësit e tij.  
1.20. Kryeinspektorët dhe inspektoret e nivelit qendror dhe lokal.  

2. Të gjithë ushtruesit e funksioneve publike të emëruar nga Presidenti i Republikës 
së Kosovës, Kryeministri si dhe Ministrat, e që nuk përmendën shprehimisht me 
këtë ligj. 

 
Neni 5 

Fushëveprimi i ligjit 
 
Dispozitat e këtij ligji përcaktojnë rregulla të detyrueshme për zyrtaret e lartë publik qe 
gjatë ushtrimit te funksionit te parandalojnë konfliktin e interesit të tyre në mes të 
interesave publike dhe privatë, si dhe përcakton kufizimet bazë për zyrtaret e lartë 
publik për ushtrimin e funksionit publik dhe funksioneve tjera që nuk janë të natyrës 
publike. 
 

Neni 6 
Konflikti i interesit 

 
Konflikti i interesit është gjendja e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesave 
private të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa private të drejtpërdrejta ose të tërthorta, 
personale ose pasurore, te cilat ndikojnë, mund te ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në 
ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe paanësinë e tij gjatë ushtrimit të 
funksionit publik. 
 

Neni 7 
Parimet e veprimit dhe mos veprimit të zyrtarit 

 
1. Zyrtari i lartë gjatë ushtrimit të funksionit publik duhet të veproj në mbrojtje të 

interesit publik dhe nuk ka të drejtë që interesin e tij privat ta vërë para interesit 
publik, për mbrojtjen e të cilit është zgjedhur apo emëruar.  

2. Zyrtari i lartë ushtron funksionin e tij në pajtim me ligjin dhe kodin e mirësjelljes.  
3. Zyrtari i lartë duhet ta kryej punën e tij me ndershmëri, ndërgjegje, paanshmëri, të 

ruajë autoritetin e zyrtarit të lartë dhe institucionit dhe me punën e tij të rrisë 
besimin e qytetarëve në institucione.  
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4. Zyrtari i lartë përgjigjet personalisht për veprimet e tij gjatë ushtrimit të funksionit 
në të cilin është emëruar apo zgjedhur nga institucioni apo qytetarët.  

5. Zyrtari i lartë nuk ka të drejt të shfrytëzojë funksionin publik për përfitim të 
kundërligjshëm për vete apo për të tjerët.  

6. Zyrtari i lartë gjatë ushtrimit të funksionit publik nuk ka të drejtë të krijojë 
marrëdhënie varësie nga persona tjerë që do të mund të ndikonin në paanshmërinë 
dhe shprehjen e vullnetit të lirë në vendimmarrje.  

7. Zyrtari i lartë për punën që kryen në ushtrimin e funksionit nuk ka të drejtë të 
pranojë apo kërkojë shpërblim tjetër përveç kompensimit qe i lejohet në bazë te 
dispozitave ligjore ne fuqi.  

8. Zyrtari i lartë nuk duhet të lejoj që interesat e tij private të bien në konflikt me 
funksionin e tij. Ai duhet të shmang konfliktin e interesit pavarësisht nëse ai është 
real, apo i mundshëm.  

9. Zyrtari i lartë gjatë ushtrimit të funksionit të tij duhet të veprojë me transparencë 
duke respektuar të drejtën e organeve përfaqësuese dhe të drejtën e qytetarëve që të 
informohen për veprimet e zyrtarit si personalitet publik.  

 
Neni 8 

Detyrimi i zyrtarit të lartë për parandalimin e konfliktit të interesit 
 
1. Zyrtari i lartë ka për detyrë të parandalojë dhe të zgjidhë vetë brenda afatit ligjor, 

dhe në mënyrën më efektive të mundshme, çdo situatë të konfliktit të tij të 
interesit.  

2. Në rast se zyrtari i lartë është në dyshime për ekzistencën apo jo të një konflikti 
interesi të lidhur me të, ai duhet të këshillohet sa më parë me udhëheqësin e 
drejtpërdrejtë apo organin udhëheqës.  

3. Çdo udhëheqës dhe institucion udhëheqës duhet të marrë të gjitha masat e 
nevojshme për të parandaluar dhe zgjidhur rastet e konfliktit të interesit.  

4. Me rastin e marrjes se vendimeve që kanë te bëjnë me përbërjen e komisioneve për 
proceset tenderuese, drejtuesi i institucionit ose i autorizuari i tij duhet ta njoftoj 
Agjencinë me shkrim, për anëtaret e atij komisioni, dhe agjencia ka te drejtë të 
marrë pjesë në cilësinë e vëzhguesit ne punën e atij komisioni.  

5. Në rast se udhëheqësi apo institucioni udhëheqës nuk është i bindur për ekzistimin 
e konfliktit të interesit apo dyshon se edhe ai ka ose mund të ketë konflikt të 
interesit atëherë i drejtohet Agjencisë, për marrje të vendimit për rastin.  

6. Zyrtarët udhëheqës të institucioneve, që nuk kanë udhëheqës të drejtpërdrejt për 
situatën e përshkruar në paragrafin 2 të këtij neni i drejtohen Agjencisë.  

 
Neni 9 

Veprimet e ndaluara për zyrtarin e lartë 
 
1. Gjatë ushtrimit të funksionit publik zyrtarit të lartë i ndalohen këto veprime:  

1.1. të kërkojë apo pranoj shpërblim, premtim shpërblimi lidhur me veprimin e 
ndërmarr apo mosveprimin që është i obliguar ta ndërmerr në kuadër të 
ushtrimit të funksionit publik;  

1.2. të fitojë ndonjë të drejtë, apo të pranoj premtim për fitimin e saj, në rastet 
kur shkelet parimi i barabarësisë para ligjit;  
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1.3. të kërkojë, përvetësojë, pranojë, shpërblime apo shërbime për vete ose për 

tjetrin si kompensim të votës së tij në vendimmarrje;  
1.4. të ndikojë në vendimin e ndonjë zyrtari apo organi për arsye të përfitimit 

material personal apo personit në lidhje me të;  
1.5. të premtojë punësim apo ndonjë të drejtë tjetër në ndërrim për dhuratë apo 

dhuratë të premtuar; 
1.6. të ndikojë në marrje - dhënie të punëve apo furnizimeve publike për 

përfitime personale; 
1.7. të shfrytëzojë informatat e besueshme që i ka në dispozicion apo të marra në 

mirëbesim në ushtrimin e funksionit për përfitime personale apo për 
përfitime të personave të afërt apo te besueshëm; 

1.8. të ndikojë në vendimmarrje të organeve legjislative, gjyqësore apo 
ekzekutive duke shfrytëzuar pozitën e zyrtarit më qëllim të përfitimit 
personal apo të personave të afërt apo te besueshëm; 

1.9. të ndërmarr veprime të cilat në ndonjë mënyrë do t’i përshtaten interesit 
personal të tij apo interesit të personave të afërt apo te besueshëm;  

1.10. të ndërmarr veprime të cilat në ndonjë mënyrë do t’i përshtaten apo do të 
favorizonin interesin privat të ndonjë personi tjetër në dëm të interesit 
publik.  

 
Neni 10 

Ushtrimi i veprimtarive tjera nga zyrtari i lartë 
 
1. Zyrtari i lartë i zgjedhur si përfaqësues i partisë politike ruan të drejtën e ushtrimit 

të funksionit në parti politike nëse me ligj të veçantë nuk është paraparë ndryshe.  
2. Gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë 

nga lëmi i shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarisë humanitare, nëse 
nuk parashihet ndryshe me ligje tjera.  

3. Gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të realizojë fitime 
në bazë të drejtave të autorit, patentat dhe të drejtave të ngjashme.  

 
Neni 11 

Anëtarësia e zyrtarit të lartë në organizata joqeveritare 
 
1. Zyrtari i lartë mund të jetë anëtar i organit drejtues të organizatës joqeveritare nga 

lëmi i veprimtarisë humanitare, të kulturës, sportit dhe të ngjashme pa të drejtë 
pagese, përjashtimisht kompensimit për shpenzime të udhëtimit, dhe të ngjashme.  

2. Organizata joqeveritare me anëtar të organit drejtues nga paragrafi 1 i këtij neni 
nuk mund të përfitoj mjete nga buxheti i Kosovës nëse anëtari i organit drejtues të 
organizatës joqeveritare, në cilësinë e zyrtarit, ka ndikim të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë në vendimmarrje, me rastin e vendosjes për Organizatat Joqeveritare 
përfituese nga mjetet e buxhetit të Kosovës.  
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Neni 12 
Tentimi dhe Ndikimi në vullnetin e zyrtarit të lartë 

 
1. Nëse ekziston tentimi i ndikimit në vullnetin e ti, zyrtari i lartë publik duhet ta 

lajmëroj me shkrim udhëheqësin apo institucionin udhëheqës të organit që e ka 
zgjedhur apo emëruar në mënyrë që të mënjanohet çdo ndikim në vullnetin e ti.  

2. Nëse ndaj zyrtarit të lartë gjatë dhe lidhur me ushtrimin e funksionit publik 
ushtrohet ndikim i drejtpërdrejt apo i tërthortë, haptazi apo në mënyrë anonime për 
të votuar apo për të marrë vendim konkret, deri e njofton me shkrim institucionin 
që e ka zgjedhur apo emëruar si dhe Agjencinë e cila pas shqyrtimit do të vendos 
nëse ka nevojë të lajmërohen organet e ndjekjes.  

3. Në rast tentimi apo ushtrimit të ndikimit për ta ndryshuar vullnetin e zyrtarit të 
lartë, zyrtari i lartë duhet:  
3.1. të refuzojë ofertën;  
3.2. të provojë identifikimin e ofertuesit nëse oferta është anonime;  
3.3. nëse është fjala për dhuratë e cila për shkak të rrethanave nuk mund të 

kthehet, zyrtari i lartë duhet menjëherë ta njoftojë me shkrim dhe ta dorëzojë 
dhuratën të udhëheqësi mundësisht sa më shpejt, maksimalisht deri në pesë 
(5) ditë;  

3.4. të tregojë dëshmitarët e ndodhisë nëse kjo është e mundur.  
4. Nëse konstatohet se votimi dhe vendimi është në kundërshtim me vullnetin e 

zyrtarit të lartë, duhet të shpallet i pavlefshëm nga institucioni ku është nxjerr.  
 

Neni 13 
Deklarimi rast për rast i interesave private te zyrtarit të lartë 

 
1. Çdo zyrtar i lartë gjatë ushtrimit të funksionit të tij publike, në bazë të njohurive të 

tij dhe në mirëbesim, detyrohet që të bëjë vet deklarimin paraprak, rast për rast, të 
ekzistencës së interesit të tij private lidhur me vendimmarrjen në një çështje të 
caktuar, që mund të bëhen shkak për lindjen e një konflikti të interesit. 

2. Deklarimi rast për rast i interesave private bëhet çdo herë nga zyrtari i lartë, kur kjo 
kërkohet nga eprori ose nga institucioni mbikëqyrës. Deklarimi si rregull duhet 
kërkuar dhe bërë paraprakisht. Kur kjo nuk është e mundur ose kur nuk ka 
ndodhur, deklarimi duhet të kërkohet të bëhet sa me shpejt që të jetë e mundur. 

3. Vetë deklarimi si rregull bëhet me shkrim, kur zyrtari i lartë përfshihet në një 
vendimmarrje për ndonjë çështje të caktuar. 

 
Neni 14 

Transferimi i të drejtave në drejtimin e ndërmarrjes 
 
1. Personi, Zyrtari i lartë, pronari i aksioneve, gjegjësisht pjesës së kapitalit në një 

ndërmarrje, gjatë ushtrimit të funksionit publik, duhet t’i transferojë të drejtat e 
administrimit ose menaxhimit,apo drejtimit tё ndërmarrjes tek ndonjë person të 
besuar.  

2. Personi Zyrtar i lartë, është i obliguar qe në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga 
zgjedhja, vendosja ose emërimi në detyrë me post zyrtar, të bëjë transferimin e të 
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drejtave në udhëheqjen e ndërmarrjes në personin e besuar kurse brenda afatit prej 
pesë (5) ditë nga data e transferimit se këtyre te drejtave ta njoftoj me shkrim 
Agjencinë.  

3. Personi i besuar nga paragrafi 1. i këtij neni do të veprojë në drejtim të realizimit të 
drejtave të zyrtarit të lartë dhe të drejtave nga kapitali në emër të tij por për llogari 
të zyrtarit.  

4. Nëse personi i besuar krijon marrëdhënie afariste me institucionet e qeverisjes 
qendrore, lokale, ndërmarrjet publike apo me ndërmarrjet private ku kapitali i 
pronës publike ka më shumë se pesë (5)% të kapitalit apo aksioneve, është i 
detyruar që të njoftoj zyrtarin e lartë lidhur me marrëdhëniet e tilla afariste.  

5. Gjatë kohës derisa të drejtat për administrim me ndërmarrjen i janë transferuar 
personit tjetër, zyrtari i lartë nuk ka të drejtë të jap informata, udhëzime, urdhëresa 
apo në ndonjë mënyrë tjetër të qëndroj në lidhje me personin e besuar ashtu që të 
ketë ndikim në realizimin e të drejtave dhe përmbushjen e detyrave që dalin nga të 
drejtat e anëtarëve të ndërmarrjeve të tilla.  

6. Zyrtari i lartë ka të drejtë të informohet për ecuritë dhe gjendjen në ndërmarrjen ku 
ka pronësi, ose pjesë të pronësisë.  

7. Zyrtari i lartë ka të drejtë të rikthej të drejtat ne administrimin apo menaxhimin e 
ndërmarrjes nga personi i besuar, kur sipas këtij ligji kushtet që diktuan këtë 
veprim nuk ekzistojnë më. 

 
Neni 15 

Mos pajtueshmëria me ushtrimin e funksionit publik 
 
1. Zyrtari i lartë nuk mund të jetë menaxher, anëtar i ndonjë organi menaxhues apo 

kontrollues i ndërmarrjeve private.  
2. Zyrtari i lartë në cilësinë e anëtarit të organit drejtues të ndërmarrjes në pronësi 

publike apo shoqërisë aksionare me pronë publike, mirëpo nuk ka të drejtë 
kompensimi me pagë të rregullt, përveç të drejtës në kompensimin e shpenzimeve 
të udhëtimit dhe shpenzimeve tjera të nevojshme.  

3. Zyrtari i lartë në cilësinë e anëtarit të organeve drejtuese dhe mbikëqyrës i 
personave juridik jo fitimprurës dhe personave juridik tjerë te cilat kryejnë pune 
nga lëmi i shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarive humanitare, por nuk 
ka të drejtë te pranimit te kompensimit te shpenzimeve të udhëtimit dhe 
shpenzimeve tjera te nevojshme, për veç nëse nuk parashihet ndryshe me ligje 
tjera.  

4. Zyrtari i lartë i cili ushtron veprimtari te pavarur në ndërmarrje apo veprimtari 
tjetër fitimprurëse, është i detyruar te veproj ne pajtim me dispozitat e këtij neni.  

5. Ndërmarrja ne të cilën zyrtari i lartë ka pronësi apo pjesë të pronësisë, e drejtuar 
nga personi i besuar, nuk ka të drejtë te lidhi kontratë ose te përfitoj ndihmë nga 
institucionet qendrore ose lokale, ne të cilat zyrtari i lartë është në pozitë 
vendimmarrëse.  

6. Nëse zyrtari i lartë bie në kundërshtim me paragrafin 5. të këtij neni, atëherë 
Agjencia duhet të kërkoj nga organi kompetent anulimin e kontratës me 
ndërmarrjen apo kthimin e çfarëdo përfitimi material të ndërmarrjes nga 
Institucioni ne të cilin zyrtari i lartë është ne pozitë vendimmarrëse.  
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Neni 16 
Kufizimi i zyrtarit të lartë në ushtrimin e funksioneve tjera 

krahas ushtrimit të funksionit publik 
 
1. Zyrtari i lartë publik nuk mund të jetë menaxhues ose anëtar i organeve 

menaxhuese në organizata fitimprurëse dhe jo fitimprurëse, përjashtuar subjektet 
politike si dhe rastet kur një funksion i tillë i dedikohet për shkak te funksionit.  

2. Zyrtari i lartë publik nuk mund të ushtrojë veprimtari private, si; avokatisë, 
noterisë, ekspert të licencuar, konsulent, agjent apo përfaqësues të organizatave të 
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Zyrtari i lartë publik nuk mund te ushtrojë ne mënyrë aktive të drejtën e pronësisë 
ose pjesë të pronësisë në një ndërmarrje, pavarësisht nga fusha e veprimtarisë se 
saj.  

 
Neni 17 

Kufizimet e zyrtarit të lartë pas përfundimit të ushtrimit të funksionit publik 
 
Zyrtari i lartë i cili përfundon ushtrimin e funksionit publik nuk ka të drejtë për një vit 
të punësohet ose të emërohet në pozitë udhëheqëse, apo të përfshihet në kontrollin e 
ndërmarrjeve publike apo private, nëse detyrat e tij gjatë periudhës dy vjeçare para 
përfundimit të ushtrimit të funksionit publik kanë qenë drejtpërdrejtë të lidhura me 
mbikëqyrjen apo kontrollin e afarizmit të atyre ndërmarrjeve. 
 

Neni 18 
Procedura administrative e Agjencisë për rastet e konfliktit te interesit 

 
1. Procedura në Agjenci fillon zyrtarisht me kërkesën e zyrtarit të lartë dhe pas 

aprovimit nga udhëheqësi i tij.  
2. Agjencia mund ta fillojë procedurën në bazë të lajmërimit të ndonjë personi tjetër 

apo lajmërimit anonim.  
3. Agjencia e informon zyrtarin e lartë për fillimin e procedurës dhe me kërkesën e tij 

e njofton me faktet qe posedon Agjencia.  
4. Procedura e Agjencisë është konfidenciale. Agjencia i bën të njohura vetëm 

rezultatet përfundimtare të procedurës së zhvilluar.  
5. Agjencia në rast të dyshimit të arsyeshëm për ekzistimin e konfliktit të interesit do 

të njoftoj zyrtarin e lartë se ka bërë shkelje të dispozitave të përcaktuara me këtë 
ligj.  

6. Agjencia në mënyrë të pavarur i vërteton faktet, ndërsa institucionet tjera në 
kuadër të kompetencave të tyre janë të detyruara që pa shtyrje, sipas kërkesës së 
Agjencisë t’i vejnë në dispozicion faktet dhe të dhënat e kërkuara.  

7. Nëse pas zgjedhjes, emërimit, ose konfirmimit te mandatit, personi zyrtar i lartë 
vazhdon te kryej një aktivitet apo funksion qe ky ligj e përcakton si te 
papajtueshëm me funksionin e ri, Agjencia e paralajmëron personin zyrtar të lartë 
dhe vendose një afat sipas te cilit atij do t’i kërkohet te ndërpresë aktivitetin apo te 
heqë dore nga posti.  

8. Ne rast se personi zyrtar i lartë vazhdon te kryej aktivitete apo funksione te 
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papajtueshme sipas këtij ligji, pavarësisht nga paralajmërimi i Agjencisë, atëherë 
Agjencia i kërkon institucionit ku zyrtari i lartë ushtron funksionin qe të filloj 
procedurën për shkarkimin e tij.  

9. Organi kompetent ku personi zyrtar i lartë vazhdon te kryej një aktivitet ose 
funksion te papajtueshëm me këtë ligj, duhet të filloj procedurën për shkarkimin 
nga funksioni sipas kërkesës së Agjencisë.  

10. Kur deputeti i Kuvendit ushtron aktivitet të papajtueshëm me këtë ligj, Agjencia e 
njofton kryetarin e kuvendit, dhe kërkon fillimin e procedurave ndaj tij.  

11. Agjencia brenda afatit të pacaktuar duhet të njoftohet nga organet kompetente për 
veprimet e tyre të ndërmarra.  

12. Të gjitha vendimet që i nxjerr Agjencia lidhur me konfliktin e interesit bëhen 
publike në web faqen zyrtare të Agjencisë.  

 
Neni 19 

Kompetencat e Agjencisë lidhur me konfliktin e interesit 
 
1. Agjencia ne cilësinë e autoritetit qendror për mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave 

të këtij ligji, kryen detyra dhe ka këto përgjegjësi: 
1.1. drejtimin dhe përmirësimin e politikave dhe te mekanizmave te parandalimit 

dhe shmangies se konfliktit te interesave; 
1.2. ofrimin e ndihmës profesionale dhe teknike për këshillimin dhe mbështetjen 

e nismave ligjore dhe nënligjore, te ndërmarra nga institucionet publike, për 
parandalimin e konfliktit të interesave;  

1.3. ofrimin e rekomandimeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës për 
vlerësimin e projektligjeve që kanë te bëjnë me çështjen e konfliktit te 
interesave, kur kjo kërkohet nga ky institucion;  

1.4. forcimin e kapaciteteve për administrimin e konfliktit te interesave ne 
institucionet publike;  

1.5. këshillimin e zyrtarëve të lartë te veçantë, te eproreve, te institucioneve 
eprore, me kërkesën e tyre, për raste te caktuara te shfaqjes se konfliktit te 
interesave, dhe për çështje te etikës të lidhura me to, si dhe për regjistrimin 
rast për rast te interesave; 

1.6. ofron opinione dhe ndërmerr të gjitha masat tjera ligjore me qëllim të 
parandalimit të konfliktit të interesit dhe te korrupsionit në tërësi. 

 
Neni 20 

Sanksionet për shkeljet e dispozitave të këtij ligji 
 
1. Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, kur nuk paraqet vepër 

penale, paraqet kundërvajtje dhe dënohet me gjobë sipas kufijve të përcaktuar si në 
vijim:  
1.1. Për shkelje të nenit 8 paragrafët: 1., 2. dhe 6., nenit 9; nenit 11; nenit 12 

paragrafët 1, 2. dhe 3. nën – paragrafët 3.1. dhe 3.3., nenit 13; nenit 14 
paragrafët 1., 2. dhe 5.; nenit 15 paragrafët 1., 2. dhe 3., nenit 16 dhe nenit 
17 të këtij ligji, zyrtari i lartë publik dënohet për kundërvajtje me gjobë nga 
pesëqind (500) deri dymijepesëqind (2500) Euro;  
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1.2. Për shkelje të nenit 14 paragrafët 3. dhe 4. si dhe nenit 15 paragrafi 5. të 
këtij ligji, personi i besuar dënohet për kundërvajtje me gjobë nga shtatëqind 
(700) Euro deri në dymijepesëqind (2.500) Euro;  

1.3. Për shkelje të nenit 8 paragrafët 3., 4. dhe 5. të këtij ligji, udhëheqësi ose 
udhëheqësi i institucionit dënohet për kundërvajtje me gjobë nga njëmijë 
(1000) deri në dymijepesëqind (2.500) Euro.  

2. Për shkelje të detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, zyrtarit të lartë publik, 
udhëheqësit apo drejtuesit të institucionit udhëheqës, përveç dënimit gjykata mund 
ti shqiptojë edhe masën mbrojtëse: ndalimi i ushtrimit të funksionit publik në 
kohëzgjatje prej tre (3) muaj deri në një (1) vit  

 
Neni 21 

Mos përjashtimi i përgjegjësive tjera ligjore 
 
1. Dispozitat e këtij ligji nuk përjashtojnë përgjegjësinë disiplinore dhe penale të 

zyrtarit të lartë sipas legjislacionit ne fuqi.  
2. Çdoherë kur agjencia ka dyshim te arsyeshëm, se me shkeljen e dispozitave te këtij 

ligji, ka elemente te ndonjë vepre penale, detyrohet qe te paraqes kallëzimin penal 
në prokurorinë kompetente.  

 
Neni 22 

Përgjegjësia për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji 
 
Autoriteti qendror përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji është Agjencia. 
 

Neni 23 
Dispozitat e fundit dhe kalimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 02/L - 133 për parandalimin e 
konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik dhe Ligji Nr. 03/L- 155 për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-133 për parandalimin e konfliktit të 
interesit në ushtrimin e funksionit publik. 
 

Neni 24 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-051 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-029-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 16 / 14 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në mbështetje të Kreut 9.1.26 pika (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001), me 
qëllim të vendosjes së rregullave ligjore për Vendbanimin dhe Vendqëndrimin. 
 
Miraton këtë: 
 

LIGJ PËR VENDBANIMIN DHE VENDQËNDRIMIN 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj në mënyrë unike rregullohet lajmërimi dhe ç’lajmërimi i vendbanimit dhe 
vendqëndrimit të qytetarëve, lajmërimi dhe ç’lajmërimi i mysafirit, ndërrimi i adresës 
së banimit, kompetenca dhe mënyra e mbajtjes së evidencave përkatëse. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Në këtë ligj shprehjet e përdorura kanë këtë domethënie: 
“Qytetari” - është shtetasi i Kosovës apo i huaji, i cili sipas dispozitave të këtij ligji 
duhet të kryej obligimin e lajmërimit dhe ç’lajmërimit; 
“Vendbanimi” - është vendi në të cilin qytetari vendoset me qëllim që të jetojë 
përgjithmonë; 
“Vendqëndrimi” - është vendi në të cilin qytetari qëndron përkohësisht për shkak të 
punës, shkollimit apo arsyeve të tjera, mirëpo në të nuk ka për qëllim të jetoj 
gjithmonë; 
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“Bashkësia familjare” - është grup individësh të afërm me njëri tjetrin me lidhje 
gjaku, martesë, lidhje bashkëjetesë apo adoptim që deklarojnë, se jetojnë së bashku dhe 
së bashku shfrytëzojnë të ardhurat për plotësimin e nevojave themelore jetësore; 
“Objektet e banimit” - janë hapësirat të dedikuara për banimin e banorëve të 
përhershem (shtëpitë për të vetmuarit, konviktet e nxënësve dhe studentëve, shtëpitë e 
pleqve, qendrat sociale-kujdestare dhe objektet tjera të dedikuara për banim grupor apo 
kryerjen e veprimtarive) që përfshin banim 24-orësh; 
“Objektet turistike dhe hoteliere” - janë hapësirat, të dedikuara për pranimin e 
banorëve të përhershëm për fjetje apo pushim (hotelet, motelet, qendrat rehabilituese, 
shtëpitë turistike në fshat, kampet, shtëpitë malore që shfrytëzohen për fjetje apo 
pushim); 
“Qiradhënësi” - është person juridik apo fizik që me pagesë pranon mysafirët në 
fjetje, pushim apo në kuadër të veprimtarisë së vet i ofron vendosje të përkohshme 
qytetarit; 
“Regjistri i banimit të përhershëm” është përmbledhje e të dhënave për qytetarët të 
cilët kanë vendbanim dhe vendqëndrim të përhershëm në Kosovë; 
“Evidence e mysafirëve” - është evidenca e mbajtur me kompjuterë apo me dorë, të 
qytetareve të pranuar në fjetje, pushim apo qëndrim të përkohshëm. 
 

Neni 3 
Detyrimi i lajmërimit dhe ç’lajmërimit 

 
3.1. Qytetari është i detyruar të lajmërojë vendbanimin dhe ndryshimin e adresës së 

banimit nëse ai/ajo për herë shpërngulet nga Kosova.  
3.2. Qiradhënësi duhet të lajmërojë dhe ç’lajmërojë mysafirin si dhe vendqëndrimin 

e përkohshëm të tij, ashtu si e parasheh ky ligj.  
 

Neni 4 
Kompetencat 

 
Lajmërimi i vendbanimit të përhershëm apo të përkohshëm të qytetarëve, bëhet në 
zyrat e gjendjes civile në territorin e komunës përkatëse, (në tesktin e mëtejm-organi 
kompetent). 
 

KREU II 
LAJMËRIMI DHE Ç’LAJMËRIMI I VENDBANIMIT DHE LAJMËRIMI 

I ADRESËS SË BANIMIT 
 

Neni 5 
Detyrimi i lajmërimit, të vendbanimit si dhe lajmërimi i ndërrimit 

të adresës së banimit 
 
5.1. Qytetari me rastin e ndërrimit të vendbanimit, ndërrimit të adresës së banimit 

apo kur zhvendoset nga ndonjë lagje, duhet të lajmërojë organin kompetent.  
5.2. Për qytetarin më të ri se 18 vjeç si dhe qytetarin që nuk është i aftë, lajmërimin e 

vendbanimit duhet ta bëjë prindi, përfaqësuesi i tij/saj ligjor apo kujdestari.  
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5.3. Qytetari më i vjetër se 16 vjeç, i cili sipas dispozitave ligjore ka fituar të drejtën 
e punësimit, është i obliguar që të lajmërohet personalisht te organi kompetent.  

5.4. Në rastin kur prindërit jetojnë të ndarë, fëmiun e lajmëron, ç’lajmëron ai prind 
që ushtron të drejtën prindërore.  

5.5. Lajmërimi i ndërrimit të adresës së banimit bëhet në afatin prej 8 (tetë) ditësh 
nga dita e vendosjes tek organi kompetent i vendbanimit të ri. Organi kompetent 
i vendbanimit të ri e njofton organin kompetent të vendbanimit të vjetër të 
qytetarit lidhur me këtë ndryshim.  

5.6. Organi kompetent, me rastin e regjistrimit ose çregjistrimit të vendbanimit duhet 
ta pajisë qytetarin me certifikatën e vendbanimit i cili është i vetmi dokument 
zyrtar që dëshmon vendbanimin e qytetarit.  

 
Neni 6 

Procedura e lajmërimit, ç’lajmerimit të vendbanimit si dhe lajmërimi 
i ndërrimit të adresës së banimit 

 
6.1. Organi kompetent me akt nënligjorë përcakton përmbajtjen e të dhënave 

personale të qytetarit për: 
a) emrin dhe mbiemrin;  
b) numrin personal;  
c) datën e lindjes;  
d) gjininë;  
e) vendin e lindjes;  
f) vendbanimin e vjetër;  
g) vendbanimin e ri;  
h) banorë i përhershem / shtetësinë;  
i) gjendjen martesore;  
j) emrin, mbiemrin si dhe numrin personal të personit që udhëheqë bashkësinë 

familjare, si dhe marrëdhëniet familjare me atë person;  
k) datën e lajmërimit apo ç’lajmërimit gjegjësisht ndërrimit. 

6.2. Lajmërimi, ç’lajmerimi i vendbanimit dhe ndërrimi i adresës se banimit bëhet në 
formularin për lajmërim, gjegjësisht ç’lajmërim të vendbanimit.  

6.3. Qytetari gjatë lajmërimit të vendbanimit, lajmërimit të ndërrimit të adresës së 
banimit paraqet dëshminë, që ai/ajo ka të drejtë banimi në adresën që ai/ajo e 
lajmëron. Si dëshmi që qytetari ka të drejtë banimi në atë adresë konsiderohen 
dëshmitë mbi pronësinë, kontrata e qirasë me qiragjinë apo pëlqimi me shkrim i 
pronarit apo bashkëpronarit të banesës.  

6.4. I huaji gjatë lajmërimit të vendbanimit, ndërrimit të adresës së banimit, përpos 
dëshmisë nga paragrafi 3 i këtij neni, i bashkëngjit edhe lejen për qëndrim të 
përhershëm në Kosovë.  

6.5. Organi kompetent vërteton saktësinë e adresës, në të cilën qytetari paraqitet, në 
regjistrin përkatës, kurse në rastin e lajmërimit të vendbanimit dhe ndërrimit të 
adresës së te huajit edhe vlefshmërinë e lejes për qëndrim në Kosovë.  

6.6. Nëse organi kompetent gjatë lajmërimit të vendbanimit të përhershëm dhe 
ndërrimit të adresës së banimit dyshon për saktësinë e të dhënave, gjegjësisht 
qytetari gjatë lajmërimit të vendbanimit nuk paraqet dëshmitë nga paragrafi 3 i 
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të këtij neni, ky organ mundë ta refuzoj lajmërimin e vendbanimit, derisa të 
vërtetojë saktësinë e të dhënave të paraqitjes, mirëpo jo me shume se për 60 
(gjashtëdhjetë) ditë.  

 
Neni 7 

Procedura e përcaktimit të vendbanimit 
 
7.1. Nëse organi kompetent dyshon, që qytetari nuk banon në vendin (adresën) ku 

ai/ajo ka lajmëruar vendbanimin, ai fillon procedurën për përcaktimin e 
vendbanimit të vërtetë. Organi kompetent këtë procedurë e fillon edhe në rastet 
kur qytetari është shpërngulur përgjithmonë nga Kosova.  

7.2. Në rastin, kur gjatë procedurës vërtetohet se, qytetari jeton në territorin e një 
komune tjetër, përcaktimi i vendbanimit i bartet organit kompetent në komunën 
në të cilën qytetari jeton përherë.  

7.3. Nëse qytetari nuk e ka të lajmëruar vendbanimin, vendbanim i konsiderohet 
adresa e organit apo organizatës, ku ai/ajo merr ndihmë materiale:  
a) organi kompetent duhet para lajmërimit të vendbanimit te merr pëlqimin me 

shkrim prej organit apo organizatës, që qytetarit i jep ndihmë;  
b) nëse organi apo organizata nuk jep pëlqim me shkrim, organi kompetent e 

lajmëron përgjithmonë qytetarin në adresën e atij organi apo organizate e 
cila qytetarit i ka dhënë ndihmën e fundit materiale;  

c) organet dhe organizatat që i ofrojnë ndihmë materiale qytetarit, duhet që 
gjatë lajmërimit të vendbanimit të bashkëpunojnë me organin kompetent.  

7.4. Organi kompetent duhet ta lajmërojë organin apo organizatën, për lajmërimin e 
vendbanimit të qytetarit nga paragrafi 3 i këtij neni në adresë të tij.  

7.5. Në bazë të vendimit me të cilin organi kompetent përcakton vendbanimin e 
vërtetë të qytetarit e shënon në regjistrin e banimit vendbanimin e ri, gjegjësisht 
e ç’lajmëron vendbanimin në rastin e shpërnguljes së përhershme nga Kosova.  

7.6. Nëse organi kompetent nuk mundet të përcaktojë vendbanimin e vërtetë të 
qytetarit, me vendim e fshinë qytetarin nga regjistri i banimit të përhershëm.  

 
KREU III 

LAJMËRIMI DHE Ç’LAJMËRIMI I VENDQËNDRIMIT 
 

Neni 8 
Detyrimi i lajmërimit nga qiradhënësi 

 
8.1. Qytetarin që përkohësisht banon në objektin turistik, hotelieri apo banesor, 

qiradhënësi duhet qe ta lajmëroj gjegjësisht ta ç’lajmërojë, pa marrë parasysh 
kohëzgjatjen e banimit.  

8.2. Qytetari duhet që gjatë lajmërimit gjegjësisht ç’lajmërimit t’i jap qiradhënësit të 
dhënat nga pikat a, b, c, d, g, h dhe k të paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji.  

8.3. Nëse qytetari më i ri se 16 vjet, vendoset së bashku me prindër, kujdestarë apo 
anëtarë të ngushtë të familjes, këta janë të obliguar gjatë lajmërimit gjegjësisht 
ç’lajmerimit ti japin qiradhënësit të dhënat për të nga pikat a,b,c,d dhe h të 
paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji.  
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8.4. Gjatë lajmërimit gjegjësisht ç’lajmerimit të grupeve të organizuara, që kanë më 
së paku tetë njerëz dhe vendosja e tyre nuk zgjatë më shumë se 7(shtatë) ditë, 
udhëheqësi i grupit duhet ti dorëzoj te dhënat qiradhënësit për anëtarët e grupit, 
ku për secilin posedon të dhënat nga pikat a,b,c,d,g dhe h të paragrafit 1 të nenit 
6 të këtij ligji.  

8.5. Qiradhënësi duhet të vërtetojë saktësinë e këtyre të dhënave.  
 

Neni 9 
Regjistrimi i Vendqëndrimit 

 
Qytetari që vendoset në objektet turistike apo në objektet hotelerie, pronari i objektit 
duhet ta regjistrojë në regjistrin sipas formës së paraparë. 
 

Neni 10 
Detyrimi i lajmërimit të qytetarit 

 
10.1. Qytetari që banon përkohësisht në objektet, siç janë shtëpitë për pushim, banesat 

apo objektet tjera, mirëpo jo në objektet nga paragrafit 1 i nenit 8 të këtij ligji, 
duhet të lajmërohet respektivisht të ç’lajmërohet në organin kompetent për këtë 
vendqëndrim, nëse ai/ajo mendon që në këtë vend të banojë më shumë se 
gjashtëdhjetë (60) ditë.  

10.2. Vendqëndrimin nga paragrafi 1 i këtij neni qytetari duhet ta lajmërojë brenda 7 
(shtatë) ditëve prej ditës së vendosjes, kurse ta ç’lajmërojë para shpërnguljes.  

10.3. Qytetari gjatë lajmërimit, ç’lajmërimit të vendqëndrimit duhet ti japë organit 
kompetent adresën e banimit, në të cilin lajmërohet si dhe të dhënat nga pikat a, 
b, c, d, g, h dhe k të paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji.  

10.4. Për lajmërimin e vendqëndrimit përdoren dispozitat nga neni 5 dhe 6 të këtij ligji.  
 

Neni 11 
Moslajmërimi i vendqëndrimit 

 
Lajmërimi i vendqëndrimit nuk nevojitet për qytetarët nëse: 

a) vendosen në objektet e Ministrisë për Punët e Brendshme, policisë, dhe 
institucioneve tjera qeveritare, që janë të dedikuara me qëllim të kryerjes së 
shërbimit.  

b) vendosen në spital apo në ndonjë ent tjetër shëndetësor për shkak të shërimit;  
c) janë në ente për vuajtjen e dënimit (burg) dhe shtëpitë përmirësuese;  
d) vendosen në qendrat për viktimat e dhunës në familje;  
e) janë anëtar të Trupave Mbrojtëse të Kosovës, që me ftesën e Kosovës 

marrin pjesë në evitimin e pasojave të fatkeqësive natyrore;  
 

Neni 12 
Mbajtja e evidencës së mysafirëve 

 
12.1. Qiradhënësi është i obliguar që zyrtarit të organit kompetent apo policisë, tu 

mundësojë qasje në evidencën e mysafirëve dhe t’iu përcjellë të dhënat nga 
evidenca nëse kjo kërkohet, në pajtim me dispozitat ligjore.  
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12.2. Në evidencën e mysafirëve regjistrohet qytetari, që vendoset të qiradhënësi apo 
që përkohësisht qëndron tek ai.  

12.3. Për saktësinë e të dhënave që shënohen në evidencën e mysafirëve është 
përgjegjës qiradhënësi, respektivisht personi i punësuar të qiradhënësi.  

 
Neni 13 

Metodologjia e mbajtjes së të dhënave në evidencën e mysafirëve 
 
Formën e mbajtjes së të dhënave në evidencën e mysafirëve e cakton Ministria e 
Punëve të Brendshme. 
 

Neni 14 
Kohëzgjatja dhe përtëritja e lajmërimit të vendqëndrimit 

 
14.1. Lajmërimi i vendqëndrimit mund të zgjasë më se shumti një vit.  
14.2. Në rastin e vazhdimit të vendqëndrimit duhet që qiradhënësi respektivisht 

qytetari ta përtërijë lajmërimin e vendqëndrimit në afat prej tetë ditëve pas 
kalimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni.  

14.3. Konsiderohet që qytetari nuk është i lajmëruar, nëse pas kalimit të 1 (një) viti, në 
afat prej 8 (tetë) ditëve nuk përtërinë lajmërimin për vendqëndrimin e tij/saj.  

 
Neni 15 

Regjistri i vendbanimit 
 
15.1. Mbikëqyrjen e regjistrit për lajmërimin dhe ç’lajmërimin e vendbanimit dhe 

vendqëndrimit e bënë Ministria e Punëve të Brendshme.  
15.2. Për mbledhjen, përpunimin, ruajtje, ndërmjetësimin dhe përdorimin e të dhënave 

nga regjistri i vendbanimit dhe evidencën sipas këtij ligji, aplikohen dispozitat e 
ligjit, që rregullojnë ruajtjen e të dhënave personale, nëse me këtë ligj nuk është 
përcaktuar ndryshe.  

15.3. Organi kompetent mbledhë të dhënat personale drejtpërdrejtë nga qytetari dhe 
qiradhënësi.  

15.4. Vërtetimi i saktësisë së të dhënave në regjistrin e vendbanimit, është 
kompetencë e organeve të përcaktuara me këtë ligj.  

15.5. Për mbledhjen e të dhënave personale nga qiradhënësit apo nga mbledhjet e të 
dhënave që tani ekzistojnë organi kompetent nuk është i obliguar ta lajmërojë 
qytetarin.  

15.6. Qiradhënësit mbledhin të dhënat personale drejtpërsëdrejti nga qytetari.  
15.7. Të dhënat personale nga regjistri i vendbanimit dhe evidencat sipas këtij ligji, 

mund ti përdorin zyrtarët e Ministrisë për Punë të Brendshme, Policia dhe 
shfrytëzuesit e tjerë që janë kompetent sipas ligjit.  
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Neni 16 
Udhëheqja dhe mbajtja e regjistrit të vendbanimit 

 
16.1. Zyra e gjendjes civile udhëheqë dhe mbanë regjistrin e vendbanimit për 

territorin e vet dhe ja përcjellë Ministrisë për Punë të Brendshme që udhëheqë 
dhe mbanë regjistrin e vendbanimit të Kosovës.  

16.2. Regjistri nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna nga:  
a) paragrafi 1 i nenit 6 të këtij ligji;  
b) paragrafi 3 i nenit 10 të këtij ligji;  
c) e drejta për zgjedhje (votim).  

16.3. Në regjistrin e vendbanimit mbahet edhe evidenca e bashkësisë familjare dhe 
përmban të dhënat nga pikat a,b,c,d,g,h,k të paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji.  

16.4. Zyra e gjendjes civile e mbanë regjistrin e vendbanimit në mënyrë elektronike 
dhe manuale që drejtpërsëdrejti janë të lidhura me regjistrin qendror të 
vendbanimeve.  

16.5. Të dhënat për qytetaret, që kanë vdekur, apo përgjithmonë janë shpërngulur nga 
Kosova, ruhen në regjistrin e vendbanimit edhe 100(njëqind) vjet pas ngjarjes, 
pastaj i dorëzohen për ruajtje arkivit të Kosovës.  

 
Neni 17 

Sigurimi i të dhënave shfrytëzuesit 
 
17.1. Organi kompetent, te i cili qytetari ka lajmëruar respektivisht ç’lajmëruar 

vendbanimin apo vendqëndrimin, i jep të dhënat nga paragrafi 2 i nenit 17 të 
këtij ligji, shfrytëzuesve, që i përdorin për mbajtjen e regjistrave dhe evidencave 
nga fusha e veprimit të tyre nëse për shfrytëzimin e këtyre të dhënave janë të 
autorizuar me ligj.  

17.2. Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, mund t’i japë për shfrytëzim, Ministria për 
Punë të Brendshme.  

 
Neni 18 

Përdorimi i të dhënave nga organi kompetent në lidhje me evidencat e tjera 
 
Të dhënat nga regjistri i vendbanimit mund të shërbejnë edhe për qëllim të ndërlidhjes 
së tyre me të dhënat tjera si: të dhënat nga evidencat për letërnjoftimin, dokumenti i 
udhëtimit, regjistri i automjetit, leja e vozitjes, leja për armë, dhe evidencave tjera që i 
mbanë organi kompetent. 
 

KREU IV 
SANKSIONET ADMINISTRATIVE 

 
Neni 19 

 
19.1. Me gjobë prej 500 (pesëqind) € deri në 1500 (njëmijepesëqind) € do të dënohet 

personi juridik që: 
a) nuk e lajmëron respektivisht ç’lajmëronë qytetarin, që vendoset apo 
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përkohësisht banon në objektin turistik, hoteleri apo objekt banimi të 
paraparë në paragrafin 1 të nenit 8 të këtij ligji;  

b) nuk mbanë apo mbanë me mangësi evidencën e mysafirëve paragrafi 2 i 
nenit 13;  

c) në evidencën e mysafirëve nuk i shënon të dhënat e sakta të paraparë në 
paragrafin 3 të nenit 13 të këtij ligji;  

19.2. Me gjobë prej 100 (njëqind) € deri 300 (treqind) € dënohet edhe personi 
përgjegjës i personit juridik, që bën vepër nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 20 

 
Me gjobë prej 100 (njëqind) € deri 200(dyqind) € do të dënohet personi fizik që: 

a) nuk e lajmëron respektivisht ç’lajmëron qytetarin, që vendoset apo 
përkohësisht banon në objektin turistik, hotelerie apo objekt banimi të 
paraparë në paragrafin 1 të nenit 8 të këtij ligji;  

b) nuk e mbanë apo mbanë me mangësi evidencën e mysafirëve (paragrafi 2 te 
nenit 13.);  

c) në evidencën e mysafirëve nuk i shënon të dhënat e sakta të paraparë në 
paragrafin 3 të nenit 13 të këtij ligji;  

 
Neni 21 

 
Me gjobë prej 50 (pesëdhjetë deri në 100 (njëqind) € do të dënohet për kundërvajtje 
qytetari që: 

a) nuk e lajmëron vendbanimin dhe ndërrimin e adresës së banimit apo nuk 
ç’lajmëron vendbanimin e përhershëm të paraparë në paragrafët 1 dhe 3 të 
nenit 5 të këtij ligji;  

b) nuk e lajmëron respektivisht ç’lajmëronë qytetarin, më të ri se 18 vjet, si dhe 
qytetarin, që nuk është i aftë për punë të paraparë në paragrafin 2 të nenit 5 
të këtij ligji;  

c) nuk e lajmëron respektivisht ç’lajmëron fëmiun me rastin e ushtrimit te së 
drejtës prindërore të paraparë në paragrafin 4 të nenit 5 të këtij ligji;  

d) në afatin e caktuar nuk e lajmëron vendbanimin apo ndërrimin e adresës së 
banimit apo nuk e ç’lajmëronë banimin e përhershëm –të paraparë në 
paragrafin 5 të nenit 5 të këtij ligji;  

e) nuk e lajmëron gjegjësisht ç’lajmëron apo në afatin e caktuar nuk e 
lajmëron, ç’lajmëron vendqëndrimin të paraparë në paragrafin 1 të nenit 10 
të këtij ligji;  

f) Nuk lajmërohet apo në afatin e caktuar nuk lajmëron shkuarjen e 
përkohshme nga Kosova respektivisht kthimin në Kosovë për më shumë se 
60 ditë apo për qëllim, që aty të banojë përgjithmonë të paraparë në 
paragrafët 1 dhe 2 të nenit 11 të këtij ligji.  

 
Neni 22 

 
Te gjitha mjetet e përfituara nga gjobat, derdhen në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. 
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KREU V 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 23 

Organet mbikëqyrëse 
 
Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të këtij ligj, e kryen Ministria për Punë të 
Brendshme. 
 

Neni 24 
Dispozitat përfundimtare 

 
Ministria për Punë të Brendshme, në afat prej gjashtë muajve, pas hyrjes në fuqi të këtij 
ligji përcakton: 

a) formularët për lajmërimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit të shkuarjes së 
përkohshme nga Kosova gjegjësisht kthimin në Kosovë;  

b) metodologjinë e mbajtjes së të dhënave në evidencën e mysafirëve, mënyrën e 
dhënies së të dhënave nga ajo dhe mënyrën e shkatërrimit të evidencës së 
mysafirëve;  

c) mënyrën e mbajtjes së regjistrit të vendbanimit dhe evidencën e bashkësisë 
familjare;  

d) mënyrën e dhënies së të dhënave nga neni 18 i këtij ligji.  
 

Neni 25 
Dispozitat e harmonizuara 

 
25.1. Organi kompetent duhet që mbajtjen e regjistrit të vendbanimit dhe evidencat e 

bashkësisë familjare t’i harmonizojë dhe plotësojë me të dhënat që mungojnë 
nga paragrafi 2 dhe 3 të nenit 17 të këtij ligji në afat prej tri viteve pas aprovimit 
të tij.  

25.2. Qiradhënësit duhet që mënyrën e udhëheqjes së të dhënave në evidencën e 
mysafirëve dhe dhënien e të dhënave nga ajo ti harmonizojnë me dispozitat e 
këtij ligji në afat prej një viti pas aprovimit të tij.  

25.3. Deri te vendosja e evidencës, që do të përmbajë të dhënat për ndërtesat dhe 
banesat, të dhënat për vendbanim në Kosovës përcillen deri në nivelin e numrit 
të shtëpisë.  

 
Neni 26 

 
Ky ligj do te zëvendësoj të gjitha dispozitat e ligjit të aplikueshëm me të cilat është në 
papajtueshmëri me këtë ligj. 
 

Neni 27 
Aplikimi i ligjit 

 
Dispozitat e këtij ligji vlejnë për qytetarin, nëse me ligj të veçantë apo me marrëveshje 
ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe. 
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Neni 28 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/14 
17.03.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 40 / 15 TETOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65, pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Më qëllim të vendosjes së rregullave ligjore për letërnjoftimin e Republikës së 
Kosovës; 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR LETËRNJOFTIMIN 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton rregullat ligjore të dhënies së letërnjoftimit, kompetencën si dhe 
procedurën e lëshuarjes së letërnjoftimit për shtetasit e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Nocionet e përdorura në ketë ligj kanë këtë kuptim: 
“Letërnjoftim” nënkupton dokumentin zyrtar me të cilin shtetasi i Republikës së 
Kosovës vërteton identitetin e tij personal: shtetësinë, gjininë, datën e lindjes, 
vendlindjen si dhe adresën ku banon (vendqëndrimin). 
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“Letërnjoftimi për të huaj” është dokument zyrtar më të cilin pajiset qytetari i cili në 
kohen e dhënies së këtij letërnjoftimi e ka të lejuar qëndrimin e përkohshëm apo 
qëndrimin e përhershëm në Republikën e Kosovës. 
“Qytetar” është shtetasi i Republikës së Kosovës apo i huaji, i cili sipas dispozitave të 
këtij ligji duhet të pajiset me letërnjoftim. 
“Ministria” nënkupton Ministria e Punëve të Brendshme. 
“Të dhënat biometrike” janë të dhëna unike që paraqesin karakteristikat unike të 
individit dhe shërbejnë për të përcaktuar identitetin përmes pamjes së fytyrës 
(portretit), shenjave të gishtërinjve, ngjyrës së syve dhe grupi i gjakut. 
“Qëndrimi i përhershëm” nënkuptojmë vendin në të cilin shtetasi vendoset me qellim 
që të jetojë përgjithmonë. 
“Ditët” nënkupton ditët e punës. 
 

Neni 3 
 
Letërnjoftimi mund të shërbejë si dokument identifikues (udhëtimi) për kalimin e 
kufirit shtetëror, në qoftë se kjo është e rregulluar me marrëveshje ndërmjet shteteve. 

 
Neni 4 

 
4.1. Çdo shtetas i Republikës së Kosovës më i vjetër se gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç, 

është i detyruar të pajiset me letërnjoftim.  
4.2. Te drejtën për t’u pajisur me letërnjoftim për të Huaj, e ka qytetari i cili në 

kohën e dhënies së këtij letërnjoftimi, e ka të rregulluar qëndrimin e përkohshëm 
apo qëndrimin e përhershëm në Republikën e Kosovës.  

4.3. Shtetasi nuk mund të posedojë me shumë se një letërnjoftim të lëshuar në 
Republikën e Kosovës.  

 
Neni 5 

 
Shtetasi është i detyruar të ketë letërnjoftimin me vete, dhe me kërkesën e personit 
zyrtar të autorizuar me ligj, është i detyruar që t’ia japë letërnjoftimin për identifikim. 
 

Neni 6 
 
6.1. Shtetasi nuk ka të drejtë te japë letërnjoftimin e vet personit tjetër për përdorim 

apo ta përdorë letërnjoftimin e huaj si të vetin.  
6.2. Letërnjoftimi i huaj nuk lejohet të keqpërdoret me qëllim të sigurimit të ndonjë 

përfitimi apo të drejte, për vete ose një personi tjetër fizik ose juridik.  
 

KREU II 
KOMPETENCAT DHE MËNYRA E DHËNIES SË LETËRNJOFTIMIT 

 
Neni 7 

 
Organ kompetent për dhënien e letërnjoftimit është Ministria e Punëve të Brendshme 
(në vazhdim të tekstit: Ministria). 
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Neni 8 
 
8.1. Formën e letërnjoftimit e përcakton Ministria.  
8.2. Letërnjoftimi përmban:  

a) simbolin e shtetit të Kosovës;  
b) emrin e dokumentit;  
c) numrin serik të letërnjoftimit;  
d) vendin e regjistrimit;  
e) emrin dhe mbiemrin;  
f) datën dhe vendin e lindjes;  
g) gjininë;  
h) shtetësinë;  
i) numrin personal;  
j) afatin e kohëzgjatjes; dhe  
k) vendin dhe organin qe e lëshon letërnjoftimin;  

8.3. Letërnjoftimi përmban fotografinë dhe të dhënat biometrike të bartësit të 
dokumentit.  

8.4. Format e formularëve për tu pajisur me letërnjoftim, letërnjoftim të humbur, të 
dëmtuar, përcaktohen me akt nënligjor dhe në pajtueshmëri me dispozitat e këtij 
ligji.  

8.5. Procesimi, personalizimi dhe prodhimi i letërnjoftimit bëhet nga Ministria.  
8.6. Shpërndarjen e letërnjoftimit e benë organi i caktuar nga Ministria e Punëve të 

Brendshme.  
8.7. Formularët për tu pajisur me letërnjoftim prodhohen nga personi juridik, i 

autorizuar nga Ministria.  
 

Neni 9 
 
9.1. Formularët dhe letërnjoftimi shtypen në gjuhet zyrtare dhe gjuhët zyrtare të 

komunave të Republikës së Kosovës.  
9.2. Formularët dhe letërnjoftimi shtypen në alfabetin latin.  
 

KREU III 
VLEFSHMËRIA E LETËRNJOFTIMIT 

 
Neni 10 

 
10.1. Letërnjoftimi jepet në vlefshmëri prej dhjetë (10) viteve.  
10.2. Për personat e moshës gjashtëmbëdhjetë (16) deri në njëzetegjashtë (26) vjet 

letërnjoftimi u jepet me vlefshmëri prej pesë (5) viteve.  
10.3. Për personat më të vjetër se gjashtëdhjetë (60) vjet letërnjoftimi u jepet në 

vlefshmëri të përhershme.  
 

Neni 11 
 
11.1. Bartësi i letërnjoftimit i cili brenda pesë viteve humb, dëmton apo tjetërson dy 

apo më shumë letërnjoftime, i jepet letërnjoftimi në kohëzgjatje prej një viti.  
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11.2. Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni nuk zbatohet, nëse shtetasi, të cilit i është 
tjetërsuar letërnjoftimi, argumenton që tjetërsimin e ka lajmëruar si vepër 
penale.  

 
Neni 12 

 
12.1. Personi të cilit i është ndaluar largimi jashtë vendit, nuk mund ta përdorë 

letërnjoftimin për këtë qellim gjatë afatit të ndalimit.  
12.2. Lidhur me ndalesën vendos vetëm gjykata e cila njofton Ministrinë.  
12.3. Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 2 i këtij neni nuk e ndalon ekzekutimin e 

tij.  
12.4. Pas pushimit të arsyeve për ndalesën e përdorimit të letërnjoftimit për kalimin e 

kufirit shtetëror gjykata nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të lajmërojë menjëherë 
Ministrinë.  

 
Neni 13 

 
13.1. Shtetasi duhet që brenda tridhjetë (30) ditëve të bëjë kërkesën dhe të dorëzojë 

letërnjoftimin në organin kompetent nëse: 
a) ndërron emrin dhe mbiemrin;  
b) ndërron vendbanimin e përhershëm;  
c) fotografia nuk tregon më pamjen e tij të vërtetë.  

13.2. Shtetasi nga paragrafi 1 i këtij neni, ka të drejtë të paraqesë kërkesë për lëshimin 
e letërnjoftimit të ri, sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 16 të këtij ligji. 

 
Neni 14 

 
14.1. Pavarësisht nga kushtet e parapara në nenin 10 të këtij ligji, vlefshmëria e 

letërnjoftimit skadon: 
a) me vdekjen e personit;  
b) me humbjen e shtetësisë së Kosovës;  
c) nëse shtetasi e çlajmëron vendbanimin për shkak të shpërnguljes nga 

Republika e Kosovës; 
d) me kalimin e afatit të vlefshmërisë.  

14.2. Poseduesi i letërnjoftimit nga pika b) dhe c), paragrafi 1 i këtij neni, duhet që 
Letërnjoftimin t’ia dorëzojë organit kompetent brenda tetë ditëve pas paraqitjes 
së arsyeve nga pika b dhe c e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
KREU IV 

LËSHIMI I LETËRNJOFTIMIT 
 

Neni 15 
 
15.1. Shtetasi e paraqet personalisht kërkesën për tu pajisur me letërnjoftim në 

organin kompetent.  
15.2. Për shtetasit më të rinj se tetëmbëdhjetë (18) vjet si dhe shtetasit që nuk kanë 

zotësi veprimi kërkesën e paraqet përfaqësuesi ligjor.  
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15.3. Organi kompetent i lëshon paraqitësit të kërkesës dëshmi mbi pranimin e 
kërkesës.  

 
Neni 16 

 
16.1. Kërkesa për tu pajisur më letërnjoftim bëhet me formularë të paraparë. 
16.2. Formulari nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të përmbajë të dhënat paraprake: 

a) emrin dhe mbiemrin;  
b) datën e lindjes, vendin e lindjes, numrin personal dhe gjininë;  
c) vendbanimin;  
d) vendqëndrimin;  
e) shtetësinë;  
f) emrat e prindërve, datat e lindjes dhe numrat personal;  
g) datën dhe vendin e paraqitjes së kërkesës;  
h) emrin dhe mbiemrin si dhe vendbanimi i përfaqësuesit ligjor.  

16.3. Kërkesës për tu pajisur me letërnjoftim, organi kompetent duhet t’i bashkëngjes 
në format elektronike shënimet biometrike si fotografia, shenjat e gishtërinjve, 
nënshkrimi, në harmoni me standardet ndërkombëtare.  

16.4. Në kërkesën për tu pajisur me letërnjoftim, të dhënat duhet të jenë të sakta.  
16.5. Organi kompetent është i detyruar të lëshojë letërnjoftimin, më së voni 

pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës.  
16.6. Letërnjoftimi mund t’i dorëzohet shtetasit drejtpërdrejt nga organi kompetent.  
16.7. Nëse shtetasi nuk e tërheq letërnjoftimin brenda tridhjetë (30) ditëve, 

letërnjoftimi i kthehet organit kompetent.  
16.8. Përjashtimisht nga paragrafi 7 i këtij neni në raste të arsyeshme afati për 

tërheqjen e letërnjoftimit mund të zgjatet për një kohë arsyeshme, por jo më 
gjatë se gjashtë muaj.  

 
Neni 17 

 
17.1. Dëmtimin, humbjen apo vjedhjen e letërnjoftimit, shtetasi duhet ta lajmërojë të 

organi kompetent brenda tetë ditëve, duke bërë përshkrimin e rrethanave të 
dëmtimit, humbjes apo vjedhjes së letërnjoftimit.  

17.2. Dëmtimin, humbjen apo vjedhjen e letërnjoftimit jashtë vendit, shtetasi duhet që 
brenda tetë ditëve pas hyrjes në Republikën e Kosovës, të lajmërojë organin 
kompetent në mënyrën, e përcaktuar nga paragrafi 1 i këtij neni.  

17.3. Pas shpalljes së letërnjoftimit të humbur si të pavlefshëm, organi kompetent me 
kërkesë të shtetasit i lëshon atij letërnjoftimin e ri.  

 
KREU V 

EVIDENCAT 
 

Neni 18 
 
18.1. Evidencën mbi kërkesat e pranuara dhe letërnjoftimet e lëshuara i udhëheq dhe i 

mbanë Ministria.  
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18.2. Evidenca nga paragrafi 1 i këtij neni, përmban:  
a) të dhënat nga paragrafi 2 dhe 3 të nenit 16 të këtij ligji;  
b) datën e lëshimit të letërnjoftimit;  
c) afatin e vlefshmërisë së letërnjoftimit;  
d) numrin serik të regjistrimit të letërnjoftimit;  
e) të dhënat për letërnjoftimet e dëmtuara, të humbura, të vjedhura dhe të 

shpallura të pavlefshme;  
f) të dhënat nga paragrafi 1 i nenit 12 të këtij ligji.  

18.3. Të dhënat nga evidenca i udhëheqë Ministria, pesë vite pas pushimit të 
vlefshmërisë të letërnjoftimit. 

18.4. Të dhënat për ndalimin e përdorimit të letërnjoftimit për kalimin e kufirit 
shtetëror organi kompetent i shkatërron pas pesë viteve, kur kalon arsyeja për 
këtë ndalesë. 

 
Neni 19 

 
Institucionet shtetërore varësisht nga autorizimi i përcaktuar me ligj, mund t’i përdorin 
të dhënat nga evidenca për letërnjoftimet e lëshuara në pajtim me ligjin e aplikueshëm 
në Kosovë për mbrojtjen e të dhënave personale. 
 

KREU VI 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 20 

 
20.1. Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të këtij ligji e bënë Ministria e Punëve 

të Brendshme.  
20.2. Ministria e Punëve të Brendshme, ka të drejtën të mbikëqyrë personin juridik, 

ndërmarrjet apo organizatat nga paragrafi 7 i nenit 8 të këtij ligji.  
 

KREU VII 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 21 

 
21.1. Me gjobë prej njëqind (100) deri dyqind (200) € ose me burgim deri në tridhjetë 

(30) ditë dënohet për kundërvajtje shtetasi: 
a) që nuk e ka letërnjoftimin valid, të pajisur me fotografi, që e ka lëshuar 

organi kompetent nga paragrafët 1 dhe 2 të nenit 4 të këtij ligji;  
b) që me kërkesën e personit zyrtar, të autorizuar me ligj, nuk dëshiron ta jap 

për identifikim letërnjoftimin, sipas nenit 5 të këtij ligji;  
c) që letërnjoftimin e tij e jep apo huazon personit tjetër për përdorim ose 

përdor letërnjoftimin e huaj si të vetin, paragrafi 1 i nenit 6 të këtij ligji;  
d) që në kërkesën për tu pajisur me letërnjoftim, shënon të dhëna të pavërteta, 

paragrafi 4 i nenit 16 të këtij ligji;  
e) përdor letërnjoftimin në kundërshtim me paragrafin 1 të nenit 12 të këtij 

ligji;  
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f) që ka më shumë se një letërnjoftim të vlefshëm, paragrafi 3 i nenit 4 të këtij 
ligji;  

g) që përdor letërnjoftimin e huaj me qëllim të sigurimit të ndonjë përfitimi 
apo të drejte, paragrafi 2 i nenit 6 të këtij ligji.  

 
Neni 22 

 
Me gjobë prej pesëdhjetë (50) deri në dyqind (200) € do të dënohet për kundërvajtje 
shtetasi: 

a) që nuk ia dorëzon organit kompetent letërnjoftimin në afatin e caktuar në 
paragrafin 1 të nenit 13 të këtij ligji;  

b) që nuk e ka me vete letërnjoftimin;  
c) kur nuk ia dorëzon organit kompetent letërnjoftimin në afatin e caktuar pas 

paraqitjes së arsyeve për pushimin e vlefshmërisë së tij, paragrafi 2 i nenit 
14 të këtij ligji;  

d) që në afatin e caktuar me ligj dhe në mënyrë të rregullt nuk e lajmëron 
organin kompetent për humbjen apo gjetjen e letërnjoftimit, paragrafi 1 dhe 
2 i nenit 17 të këtij ligji.  

 
Neni 23 

 
Të gjitha mjetet të cilat përfitohen nga gjobat, derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës. 
 

KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 24 

 
Ministria, tre muaj pas aprovimit të këtij ligji: 

a) cakton formën e formularëve nga nenet 8, 16, 17, dhe 18, të këtij ligji dhe 
mënyrën e evidentimit të ndalesës nga paragrafi 2 i nenit 12 të këtij ligji;  

b) cakton mënyrën e udhëheqjes së evidencës nga neni i 18 i këtij ligji;  
c) cakton formën dhe mënyrën e punimit të letërnjoftimit si dhe, ruajtjen, 

përdorimin, kthimin dhe shkatërrimin e të dhënave nga neni 16 i këtij ligji.  
 

Neni 25 
 
Letërnjoftimi i lëshuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të përdoret deri në skadimin 
e vlefshmërisë së tij por jo më gjatë se një (1) vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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KREU IX 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 26 

 
Ky ligj do të zëvendësojë të gjitha dispozitat e ligjit të aplikueshëm me të cilat është në 
papajtueshmëri. 
 

Neni 27 
 
Ministria e Punëve të Brendshme do të nxjerr akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 
 

KREU X 
HYRJA NË FUQI 

 
Neni 28 

 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-099 
3 Tetor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-049-2008, datë 13.10.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 41 / 01 NËNTOR 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-126 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-099 

PËR LETËRNJOFTIMIN 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-099 
PËR LETËRNJOFTIMIN 

 
Neni 1 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Letërnjoftim” ndryshohet dhe riformulohet si 

vijon: 
“Letërnjoftim” - nënkupton dokumentin publik që përmban të dhënat personale 
në formë fizike dhe elektronike, që ruhen në çip dhe i cili i lëshohet shtetasit të 
Republikës së Kosovës për të vërtetuar identitetin dhe shtetësinë e bartësit të 
dokumentit. 

2. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Letërnjoftimi për të huajt” ndryshohet dhe 
riformulohet si vijon: 
“Letërnjoftimi (lejeqëndrimi) për të huajt” - nënkupton dokumentin publik që 
përmban të dhënat personale në formë fizike dhe elektronike, që ruhen në çip dhe 
iu lëshohet shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi, të cilët e kanë të rregulluar 
qëndrimin në Republikën e Kosovës sipas ligjeve përkatëse në fuqi. 

3. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Qytetar” ndryshohet dhe riformulohet si në 
vijim. 
“Shtetas i Kosovës” - nënkupton personin i cili e ka shtetësinë e Republikës së 
Kosovës, në pajtim me Ligjin për Shtetësinë. 

4. Neni 2 i ligjit bazik, përkufizimi “Ditët” fshihet nga teksti i ligjit.  
5. Neni 2 i ligjit bazik, pas përkufizimit “Qëndrimi i përhershëm” shtohet 

përkufizimi i ri “Çip” me tekstin si vijon:  
“Çip” - nënkupton pajisje elektronike e vendosur në letërnjoftim, në të cilën në 
formë elektronike janë të vendosura të dhënat e bartësit të letërnjoftimit. 

 
Neni 2 

 
Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.2. riformulohet si vijon: 
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4.2. Shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi, të cilët qëndrojnë në 
Republikën e Kosovës, letërnjoftimet iu jepen në bazë të ligjeve përkatëse 
në fuqi. 

 
Neni 3 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.2. riformulohet si vijon: 

8.2. Letërnjoftimi përmban: 
a) stemën e Republikës së Kosovës; 
b) emrin e shtetit; 
c) emrin e dokumentit; 
d) mbiemrin; 
e) emrin; 
f) shtetësia; 
g) gjininë; 
h) datën e lindjes; 
i) vendin e lindjes; 
j) datën e skadimit; 
k) fotografinë; 
l) datën e lëshimit; 
m) organin që e lëshon; 
n) numrin personal; 
o) numrin e qendrës komunale të regjistrimit; 
p) numrin e letërnjoftimit; 
q) vendbanimin; 
r) nënshkrimin e aplikuesit; 
s) hapësirën për leximin elektronik të të dhënave. 

2. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.3. riformulohet si vijon:  
8.3. Letërnjoftimi përmban çipin elektronik, në të cilin përveç të dhënave nga 

neni 8, paragrafi 8.2, janë të ruajtura edhe pamja e fytyrës, gjurmët e 
gishtërinjve dhe adresa e vendbanimit.  

3. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.7. riformulohet si vijon:  
8.7. Formularët për letërnjoftim dhe letërnjoftimi, prodhohen nga personi juridik 

i autorizuar nga ministria.  
 

Neni 4 
 
Neni 9 i ligjit bazik, riformulohet si vijon: 

Formularët dhe letërnjoftimet shtypen në gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për 
përdorimin e gjuhëve. 

 
Neni 5 

 
Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.1. afati prej “tridhjetë (30)” ditëve zëvendësohet 
me afatin prej “pesëmbëdhjetë (15)” ditëve. 
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Neni 6 
 
Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.2. riformulohet si vijon: 

15.2. Shtetasit më të rinj se tetëmbëdhjetë (18) vjet, si dhe shtetasit që nuk kanë 
zotësi veprimi, duhet që në momentin e aplikimit të jenë të shoqëruar nga 
përfaqësuesi ligjor. 

 
Neni 7 

 
1. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 16.2. pika d) “vendqëndrimin” fshihet nga teksti i 

ligjit.  
2. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 16.7. afati prej “tridhjetë (30)” ditëve 

zëvendësohet me afatin prej “nëntëdhjetë (90)” ditëve.  
 

Neni 8 
 
Neni 19 i ligjit bazik riformulohet si vijon: 

Institucionet shtetërore varësisht nga autorizimi i përcaktuar me ligj, mund t’i 
përdorin të dhënat nga evidenca për letërnjoftimet e lëshuara në pajtim me Ligjin 
për Mbrojtjën e të Dhënave Personale. 

 
Neni 9 

 
Neni 21 i ligjit bazik, paragrafi 21.1. pjesa e parë e paragrafit riformulohet si vijon: 

21.1. Me gjobë prej njëzetepesë (25) deri në njëqind (100) Euro, dënohet për 
kundërvajtje shtetasi: 

 
Neni 10 

 
Neni 23 i ligjit bazik riformulohet si vijon: 

Të gjitha të hyrat që realizohen me zbatimin e këtij ligji derdhen në Buxhetin e 
Republikës së Kosovës. 

 
Neni 11 

 
Neni 25 i ligjit bazik riformulohet si vijon: 

Letërnjoftimet e Republikës së Kosovës përdoren deri në skadimin e afatit të 
vlefshmërisë së tyre. 
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Neni 12 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-126 
30 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-037-2012, datë 07.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 26 / 21 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-118 
PËR EMRIN PERSONAL 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 277 
Kreu II: Korrigjimi dhe ndërrimi i emrit personal........................................................................................ 279 
Kreu III: Dispozitat përfundimtare dhe kalimtare ........................................................................................ 282 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), 
 
Me qëllim të vendosjes së rregullave ligjore për Emrin Personal. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR EMRIN PERSONAL 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj e rregullon kuptimin, përbërjen, procedurën dhe mënyrën e caktimit dhe të 
përdorimit të emrit personal, si dhe kushtet për, ndryshimin dhe korrigjimin e tij për 
qytetarët e Kosovës (në vazhdim të tekstit: qytetarët). 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Emri Personal- nënkupton emrin dhe mbiemrin e qytetarit të Kosovës. 
Qytetarët- nënkuptojmë banorët e përhershëm të Kosovës. 
Komunikimi juridik – nënkupton, tërësinë e normave juridike të cilat rregullojnë 
korrespondencën ndërmjet organit të administratës dhe organeve shtetërore me qytetarë 
duke përfshirë çdo veprim tjetër që ka pasojë juridike. 
Regjistri i gjendjes civile – nënkupton librat ku mbahen shënimet për gjendjen 
personale të qytetarëve lidhur me faktet e të gjitha lindjeve, martesave, vdekjeve dhe të 
dhënave të tjera që burojnë prej tyre. 
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Neni 3 
Emri personal 

 
3.1. Emri personal i garanton qytetarit identitetin, ruajtjen e personalitetit dhe 

dinjitetit të tij.  
3.2. Emri personal është e drejtë e qytetarit dhe përdoret për identifikimin dhe 

dallimin e tij.  
3.3. Qytetari është i obliguar ta përdor emrin personal në komunikimin juridik.  
3.4. E drejta për caktimin e emrit personal mund të kufizohet, nëse kjo është e 

domosdoshme për ruajtjen e moralit, të drejtave dhe të lirive të njerëzve të tjerë 
apo të vetë personit.  

 
Neni 4 

Përbërja e emrit personal 
 
4.1. Emri personal përbehet nga emri dhe mbiemri.  
4.2. Emri ose mbiemri, secili në vete mund të përbëhen nga më shumë fjalë, të cilat e 

ndërtojnë tërësinë e emrit personal.  
4.3. Personi nga paragrafi 2 i këtij neni është i obliguar që ta përdorë emrin personal 

të plotë në komunikimin juridik. 
 

Neni 5 
Fitimi i emrit personal 

 
Emri personal fitohet me regjistrim në regjistrin përkatës të gjendjes civile sipas vendit 
të lindjes. 
 

Neni 6 
Përdorimi i gjuhës për emrin personal 

 
6.1. Emri personal i qytetarit shkruhet në regjistrin përkatës të gjendjes civile në 

gjuhën e tij, përveç rasteve kur ai përcaktohet për ndonjë gjuhë tjetër zyrtare të 
Kosovës.  

6.2. Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni shkrimi i përdorur në gjuhën zyrtare, nuk 
duhet të modifikojë formën e emrit personal në gjuhën origjinale.  

 
Neni 7 

Caktimi i emrit personal të fëmijës 
 
7.1. Emrin personal të fëmijës e caktojnë prindërit apo personat e autorizuar sipas 

Ligjit mbi familjen.  
7.2. Emrin personal të fëmijës e caktojnë prindërit me marrëveshje.  
7.3. Nëse njëri prej prindërve nuk është i njohur, nuk është në jetë apo nuk mund t’i 

kryej të drejtat prindërore, emrin personal të fëmijës e cakton prindi tjetër.  
7.4. Caktimi i mbiemrit të fëmijës rregullohet sipas Ligjit mbi familjen.  
7.5. Nëse prindërit e fëmijës nuk janë më në jetë, apo nuk mund t’i kryejnë obligimet 
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prindërore, emrin personal të fëmijës e cakton personi, të cilit i është besuar 
kujdesi mbi fëmijën me pëlqim të qendrës kompetente për punë sociale.  

7.6. Në rastin e fëmijës së gjetur, atij i caktohet emri dhe mbiemri nga organi 
kompetent i kujdestarisë.  

 
Neni 8 

Caktimi i emrit personal të fëmijës, nëse nuk ka marrëveshje të prindërve 
 
8.1. Nëse prindërit nuk e caktojnë emrin personal të fëmijës në afatin e paraparë, në 

nenin 9 paragrafi 2 i këtij ligji, për shkak se nuk kanë arritur marrëveshje, atyre 
për arritjen e marrëveshjes për caktimin e emrit personal u ndihmon organi i 
kujdestarisë.  

8.2. Nëse prindërit nuk merren vesh për emrin personal të fëmijës, atëherë emrin 
personal të fëmijës e cakton organi i kujdestarisë.  

 
Neni 9 

Regjistrimi i emrit personal 
 
9.1. Emri personal regjistrohet në regjistrin përkatës të gjendjes civile, pranë organi 

kompetent në vendin e lindjes. 
9.2. Regjistrimi pranë organit kompetent behët më së voni 30 ditë pas lindjes së fëmijës.  
9.3. Prindërit ose personat e autorizuar me këtë ligj, janë të obliguar që brenda 15 

ditësh nga lindja të paraqesin kërkesën për regjistrimin e emrit të fëmijës.  
9.4. Emri personal në regjistrin civil përkatës dhe në dokumentet të tjera publike 

shëkruhet me shkronja dhe shenja, të përcaktuara me ligjin në fuqi në Kosovë.  
 

KREU II 
KORRIGJIMI DHE NDËRRIMI I EMRIT PERSONAL 

 
Neni 10 

Qytetari ka të drejtë në korrigjimin dhe ndërrimin e emrit personal. 
 

Neni 11 
Mënyra e korrigjimit te emrit personal 

 
11.1. Nëse në regjistrat e gjendjes civile janë bërë gabime gjatë regjistrimit në emrin 

personal, qytetari ka të drejtë në korrigjimin e emrit personal në vendin e lindjes 
ku mbahet regjistri i gjendjes civile.  

11.2. Qytetari i moshës se mitur mund ta korrigjojë emrin personal në bazë të 
kërkesës së bërë nga përfaqësuesi ligjor apo përfaqësuesi i autorizuar.  

11.3. Korrigjimi nuk mund të ndryshojë kuptimin dhe përmbajtjen e emrit personal.  
 

Neni l2 
Mënyra e ndërrimit të emrit personal 

 
Qytetari i moshës madhore mund ta ndërrojë emrin personal në bazë të kërkesës së tij. 
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Neni 13 
 
Ndërrimi i emrit personal gjatë adoptimit bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi 
Familjen. 
 

Neni 14 
 
Ndërrimi i mbiemrit gjatë lidhjes së martesës bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi 

Familjen. 
 

Neni 15 
Mbiemri gjatë lidhjes së martesës me të huajin 

 
Nëse qytetari i Kosovës, i cili ka marrë vendbanim të përhershëm në shtetin e huaj, 
lidhë kurorë para organeve të shtetit të huaj me shtetasin e atij shteti, mbiemrin e 
zgjedhur pas lidhjes së kurorës, atë mbiemër në Kosovë e përdorë në formë dhe 
mënyrë, siç përdoret në shtetin e bashkëshortit, në harmoni me rregullat në fuqi të atij 
shteti dhe nenit 4.3 të këtij ligji. 
 

Neni 16 
Ndërrimi i mbiemrit pas zgjidhjes së martesës 

 
16.1. Pas shkurorëzimit, bashkëshortët e ndarë mund ta mbajnë mbiemrin që e kanë 

zgjedhur gjatë lidhjes së martesës.  
16.2. Bashkëshorti-ja, i cili më rastin lidhjes se martesës e ka ndryshuar mbiemrin, pas 

zgjidhjes së martesës mund të marrë mbiemrin e mëparshëm.  
 

Neni 17 
Procedura për ndërrimin e emrit personal në bazë të kërkesës 

 
17.1. Kërkesës për ndërrimin e emrit personal, paraqitësi i kërkesës duhet t’i 

bashkangjes vërtetimin se nuk është nen hetime.  
17.2. Për kërkesën për ndërrimin e emrit personal vendos organi kompetent sipas 

vendbanimit, të i cili është bërë kërkesa.  
17.3. Aktvendimi për ndërrimin e emrit personal i përcillet zyrës së gjendjes civile, ku 

është bërë regjistrimi i lindjes, respektivisht regjistrimi i lidhjes së martesës së 
palëve përkatëse.  

17.4. Personi që ndryshon emrin është i obliguar të ndërmerr veprime të 
domosdoshme që emri i ndryshuar të paraqitet në dokumentet personale duke 
përfshirë edhe letërnjoftimin dhe dokumentin e udhëtimit. Regjstri civil ia 
përcjell emrin e ndryshuar autoriteteve përkatëse.  

 
Neni 18 

Pengesat për ndërrimin e emrit personal 
 
18.1. Qytetarit kundër të cilit zhvillohet procedura për vepër penale për të cilën ndiqet 

sipas detyrës zyrtare i cili është dënuar për vepër të këtillë penale, derisa nuk i 
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është ekzekutuar dënimi ose gjithnjë derisa të vazhdojnë pasojat juridike të 
dënimit, si dhe as personit për të cilin konstatohet se kërkesën e ka paraqitur për 
t’iu shmangur detyrimeve të përcaktuara me ligj, nuk do t’i lejohet ndërrimi i 
emrit personal.  

18.2. Nëse emri personal i është ndërruar qytetarit, kundër të cilit zhvillohet procedura 
penale për vepër penale, zyra e gjendjes civile që në afatin prej tre ditësh pas 
aprovimit të ndërrimit duhet ta njoftojë gjykatën në të cilën zhvillohet procedura 
penale. 

18.3. Zyra e regjistrimit civil mund te kërkoj nga Gjykata dhe Prokuroria verifikimin e 
vërtetësisë te të dhënave të parashtruara nga aplikuesi lidhur me dokumentet nga 
neni 17 i këtij ligji.  

18.4. Nëse emri personal është ndërruar me kërkesë të palës në procedurë 
administrative të organit të gjendjes civile, për pesë vitet e ardhshme, palës nuk 
do t’i lejohet sipas së njëjtës procedurë ndërrimi i serishëm i emrit personal nga 
organi i gjendjes civile.  

 
Neni 19 

Ndërrimi i emrit personal të miturit në bazë të kërkesës 
 
19.1. Qytetarit të moshës se mitur mund t’i ndërrohet emri personal me kërkesën e 

përfaqësuesit ligjor. Nëse ndërrimin e emrit personal e kërkon kujdestari-ja për 
këtë duhet të jap pëlqimin edhe qendra kompetente për punë sociale ku edhe 
gjatë kësaj procedure duhet të respektohet më së shumti interesi i fëmijës.  

19.2. Ndërrimi i emrit personal të personit të mitur të moshës mbi 10 vjet, mund të 
bëhet vetëm me pëlqimin e tij, përveç rasteve kur fëmija ka të meta psikike.  

19.3. Nëse prindërit jetojnë të ndarë, ndërrimin e emrit personal të fëmijës mund ta 
kërkojë njëri nga prindërit, të i cili fëmija jeton, respektivisht atij të cilit i është 
besuar përkujdesja dhe edukimi, nëse për këtë pajtohet prindi tjetër.  

19.4. Nëse prindi tjetër nuk pajtohet me ndërrimin e emrit personal të fëmijës, atyre 
për arritjen e marrëveshjes për ndërrimin e emrit u ndihmon qendra për punë 
sociale.  

19.5. Pëlqimi i prindit tjetër nuk është i nevojshëm, nëse vendqëndrimi i tij nuk dihet, 
apo nëse i është marrë zotësia për veprim apo e drejta prindërore.  

 
Neni 20 

Vlefshmëria dhe regjistrimi i ndërrimit të emrit personal 
 
20.1. Ndërrimi i emrit personal që është si pasojë e ndryshimeve të raporteve juridike 

familjare, vlen nga dita e dhënies së deklaratës, respektivisht nxjerrjes së 
vendimit meritor nga organi kompetent.  

20.2. Ndërrimi i emrit personal duhet të regjistrohet në regjistrin përkatës të gjendjes 
civile brenda 5 ditëve, që nga momenti i njoftimit për aprovim të ndryshimit.  

20.3. Personi që ndryshon emrin është i obliguar të ndërmerr veprime të 
domosdoshme që emri i ndryshuar të paraqitet në dokumentet personale duke 
përfshirë edhe letërnjoftimin dhe dokumentin e udhëtimit. Regjstri civil ia 
përcjell emrin e ndryshuar autoriteteve përkatëse.  
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Neni 21 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji e bën Ministria e Punëve të 
Brendshme. 
 

Neni 22 
Sanksionet Adminstrative 

 
Qytetari që përdorë emrin personal në kundërshtim me rregullat e nenit 3 paragrafit 2 të 
këtij ligji, dënohet me gjobë për kundërvajtje prej 200 Euro. 
 

Neni 23 
 
Secili nga prindërit, që nuk e lajmëron emrin personal të fëmijës në afatin e paraparë në 
paragrafin 2 të nenit 9 të këtij ligji, dënohet me gjobë prej 100 Euro. 
 

Neni 24 
 
Te gjitha mjetet materiale të cilat përfitohen nga sanksionet adminstrative, derdhen në 
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

KREU III 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE 

 
Neni 25 

 
Ky ligj i shfuqizon të gjitha dispozitat e ligjit të aplikueshëm me të cilat është në 
papajtueshmëri. 
 

Neni 26 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/2008/11 
22.02.2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHTETËSINË E KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi i ligjit 
 
Me këtë ligj përcaktohen mënyrat e fitimit, humbjes dhe rifitimit të shtetësisë së 
Republikës së Kosovës dhe rregullohen çështje të tjera të ndërlidhura me shtetësinë e 
Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Shtetësi - një lidhje të ngushtë juridike midis shtetit të Republikës së 
Kosovës dhe një personi nga e cila rezultojnë të drejta dhe detyrime të 
ndërsjella;  

1.2. Organ kompetent - Ministria e Punëve të Brendshme;  
1.3. Shtetas i huaj dhe person i huaj - çdo person i cili nuk është shtetas i 

Republikës së Kosovës;  
1.4. Person- personi fizik;  
1.5. Natyralizim - fitimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës në bazë të 

 283 



 
Ligjet administrative 

kërkesës së personit të huaj sipas dispozitave të nënparagrafit 1.3. të këtij 
neni;  

1.6. Fëmijë - personi i moshës së mitur, nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare;  
1.7. Rifitim -. personi i cili e ka humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës me 

lirim dhe i cili i ka përmbushur kriteret për rifitim të shtetësisë;  
1.8. Pjesëtar i diasporës - çdo person që e ka qëndrimin e ligjshëm jashtë 

Republikës së Kosovës i cili dëshmon se ka lindur në Republikën e 
Kosovës, pjesëtar i diasporës konsiderohet edhe secili person i cili është 
pasardhës brenda një gjenerate i personit që ka lindur në Republikën e 
Kosovës.  

1.9. Personi pa shtetësi - personi i cili nuk konsiderohet shtetas i asnjë shteti në 
kuadër të fushëveprimit të ligjeve të tij;  

1.10. Personi me status refugjati – ashtu siç është përcaktuar në Ligjin për Azil;  
1.11. Anëtarë të familjes – ka kuptimin ashtu siç është përcaktuar në Ligjin për 

Azil.  
 

Neni 3 
Shtetësia e shumëfishtë 

 
1. Shtetasi i Republikës së Kosovës mund të jetë edhe shtetas i një ose më shumë 

shteteve të tjera.  
2. Fitimi dhe mbajtja e shtetësisë tjetër nuk rezulton në humbjen e shtetësisë së 

Republikës së Kosovës.  
 

Neni 4 
Mbrojtja e shtetësisë 

 
Shtetasit të Republikës së Kosovës nuk mund t’i hiqet shtetësia e Republikës së 
Kosovës përveç në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 
 

KREU II 
FITIMI I SHTETËSISË 

 
Neni 5 

Mënyrat e fitimit të shtetësisë 
 
1. Shtetësia e Republikës së Kosovës fitohet:  

1.1. me lindje;  
1.2. me adoptim;  
1.3. me natyralizim;  
1.4. në bazë të marrëveshje ndërkombëtare;  
1.5. në bazë të neneve 31 dhe 32 të këtij ligji.  
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Neni 6 
Fitimi i shtetësisë me lindje në bazë të origjinës 

 
1. Fëmija lind shtetas i Republikës së Kosovës nëse në kohën e lindjes së fëmijës të 

dy prindërit janë shtetas të Republikës së Kosovës.  
2. Nëse në kohën e lindjes së fëmijës vetëm njëri prind e ka shtetësinë e Republikës 

së Kosovës, fëmija e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës me lindje në rastet 
vijuese:  
2.1. fëmija është i lindur në territorin e Republikës së Kosovës;  
2.2. fëmija është i lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe prindi 

tjetër është me shtetësi të panjohur ose pa shtetësi;  
2.3. fëmija është i lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe prindi 

tjetër ka shtetësi tjetër, por të dy prindërit pajtohen me shkrim që fëmija të 
fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës. E drejta nga kjo dispozitë duhet të 
ushtrohet para moshës katërmbëdhjetë vjeçare të fëmijës. Në mungesë të 
pëlqimit të prindërve fëmija do të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës 
nëse si pasoj mbetet pa shtetësi.  

 
Neni 7 

Fitimi i shtetësisë me lindje në territorin e Republikës së Kosovës 
 
1. Fëmija i lindur ose i gjetur në territorin e Republikës së Kosovës prindërit, e të cilit 

janë të panjohur ose pa shtetësi e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës me 
rastin e lindjes, përkatësisht gjetjes.  

2. Në rast se të paktën një prind i fëmijës të përcaktuar në paragrafin 1. e këtij neni 
identifikohet para se fëmija të ketë mbushur moshën shtatë (7) vjeçare dhe prindi 
në fjalë nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, me kërkesë të prindit fëmija e 
humb shtetësinë e Republikës së Kosovës, me kusht që me humbjen e shtetësisë së 
Republikës së Kosovës fëmija të mos mbetet pa shtetësi.  

3. Fëmija i lindur brenda territorit të Republikës së Kosovës prindërit e të cilit kanë 
shtetësi tjetër por të cilët kanë leje qëndrimi të përhershëm në Republikën e 
Kosovës do të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës me pëlqimin e të dy 
prindërve.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 3. i këtij neni fëmija i lindur në territorin e Republikës 
së Kosovës do të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës nëse si pasoj mbetet pa 
shtetësi.  

 
Neni 8 

Fitimi i shtetësisë me adoptim 
 
Në rast të adoptimit të fëmijës nga prindërit të cilët janë shtetas të Republikës së 
Kosovës, apo njëri prind është shtetas i Republikës së Kosovës fëmija gëzon të drejtat e 
fëmijës natyral. 
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Neni 9 
Dispozitat e përgjithshme për natyralizimin e personave të huaj 

 
1. Personi i huaj e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës me natyralizim nëse 

plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 10, 11, 12, 13, 15, 16 dhe 17 të këtij ligji.  
2. Natyralizimi bëhet i plotfuqishëm kur personit të natyralizuar i dorëzohet vendimi i 

plotfuqishëm për fitimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës i lëshuar nga organi 
kompetent.  

3. Pavarësisht prej plotësimit të kushteve të përcaktuara në nenet 10, 11, 12, 13, 15, 
16 ose 17 të këtij ligji, askush nuk mund të fitojë shtetësinë e Republikës së 
Kosovës, nëse është i dënuar për vepër penale brenda ose jashtë Republikës së 
Kosovës ose nëse dhënia e shtetësisë është në kundërshtim me interesat e 
Republikës së Kosovës, në veçanti me ato të sigurisë së brendshme dhe të jashtme 
ose të marrëdhënieve ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.  

4. Dënimi për vepër penale në kuptimin e paragrafit 3. të këtij neni nuk përfshin:  
4.1. Dënimin për vepër penale me gjobë ose deri në gjashtë (6) muaj heqje lirie, 

nëse gjykata ka shqiptuar dënimin me kusht;  
4.2. Dënimin për vepër penale të shqiptuar nga një gjykatë e huaj nëse vepra në 

fjalë nuk konsiderohet vepër penale në Republikën e Kosovës ose nëse 
dënimi është shqiptuar në bazë të një procedure e cila nuk është konform 
standardeve evropiane të së drejtës penale, veçanërisht me Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore; dhe  

4.3. Dënimin për vepër penale të shlyer në mënyrë legjitime nga evidenca e të 
dënuarve.  

5. Organi kompetent e pezullon procedurën e natyralizimit nëse kundër personit i cili 
ka paraqitur kërkesë për natyralizim janë duke u bërë hetime për vepër penale ose 
është duke u zhvilluar procedurë gjyqësore për vepër penale, brenda dhe jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës.  

6. Procedura pezullohet deri në përfundimin e hetimeve, përkatësisht të procedurës 
gjyqësore.  

 
Neni 10 

Natyralizimi i personave të huaj 
 
1. Personi i huaj e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës me kërkesë të tij nëse në 

ditën e paraqitjes së kërkesës plotëson kushtet vijuese: 
1.1. është i moshës madhore;  
1.2. nëse ka qëndruar pa ndërprerë për pesë (5) vjet në Republikën e Kosovës 

pas marrjes së leje qëndrimit të përhershëm;  
1.3. deklarohet dhe me sjelljen e tij gjatë qëndrimit në Republikën e Kosovës ka 

dëshmuar se pranon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës 
dhe se është i integruar nëshoqërinë kosovare përmes lidhjeve sociale, 
kulturore, shkencore, ekonomike ose profesionale. Kriteret do të 
përcaktohen me akte nënligjore të nxjerra nga Ministria e Punëve të 
Brendshme;  

1.4. posedon mjete materiale të mjaftueshme për të siguruar jetesën e vet dhe të 
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personave për mbajtjen e të cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skemat e 
asistencës sociale;  

1.5. i ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare ndaj shtetit; dhe  
1.6. ai/ ajo dëshmon njohuri elementare në njërën prej gjuhëve zyrtare në shkrim 

dhe lexim të Republikës së Kosovës, kulturën dhe rregullimin shoqëror;  
2. Qëndrimi në Republikën e Kosovës pa ndërprerë, sipas paragrafit 1, nënparagrafi 

1.2. të këtij neni, edhe nëse personi qëndron jashtë Republikës së Kosovës për 
periudha jo më të gjata se dhjetë (10) muaj. Për periudha më të gjata se dhjetë (10) 
muaj nevojitet leja e organit kompetent.  

3. Personi i huaj i moshës madhore mund të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës 
në bazë të kërkesës së tij edhe nëse nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në 
paragrafin 1. te këtij neni nëse kjo është në interes të veçantë ekonomik, social, 
kulturor, sportiv, shkencor, politik apo profesional të Republikës së Kosovës. 
Fitimi i shtetësisë së Republikës së Kosovës sipas këtij neni bëhet me dekret të 
Presidentit të Republikës së Kosovës.  

 
Neni 11 

Natyralizimi i bashkëshortit 
 
1. Personi i huaj i cili është bashkëshort i shtetasit të Republikës së Kosovës e fiton 

shtetësinë e Republikës së Kosovës në bazë të kërkesës, nëse në ditën e paraqitjes 
së kërkesës plotëson kushtet vijuese: 
1.1. të paktën tre (3) vite ka lidhje martesore me shtetasin e Republikës së 

Kosovës;  
1.2. është duke jetuar rregullisht në Republikën e Kosovës për të paktën një (1) 

vit dhe posedon leje qëndrim të përkohshëm të lëshuar nga organi 
kompetent.  

1.3. dispozitat nga nënparagrafët 1.1, 1.3,1.4 dhe 1.6 të paragrafit 1. të nenit 10 
të këtij ligji vlejnë po ashtu edhe për natyralizimin e bashkëshortit.  

1.4. personi i huaj i cili është bashkëshort i shtetasit të Republikës së Kosovës 
nuk do ta fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës nëse martesa ka ndodhur 
në kundërshtim me Ligjin mbi Familjen  

 
Neni 12 

Natyralizimi i bashkëshortit të personit të natyralizuar 
 
1. Bashkëshorti i personit të natyralizuar e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës 

nëse në ditën e paraqitjes së kërkesës së tij i plotëson kushtet vijuese: 
1.1. nëse të paktën ka tre (3) vite lidhje martesore, pas natyralizimit të 

bashkëshortit të natyralizuar;  
1.2. është duke jetuar rregullisht në Republikën e Kosovës për të paktën dy (2) 

vite dhe posedon leje të qëndrimi të përkohshëm të lëshuar nga organi 
kompetent  

1.3. dispozitat nga nënparagrafët 1.1., 1.3.,1.4. dhe 1.6. të paragrafit 1. të nenit 
10 të këtij ligji vlejnë po ashtu edhe për natyralizimin e bashkëshortit të 
personit të natyralizuar. 
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2. Personi i huaj i cili është bashkëshort i personit të natyralizuar nuk do ta fitojë 
shtetësinë e Republikës së Kosovës nëse martesa ka ndodhur në kundërshtim me 
Ligjin mbi Familjen. 

 
Neni 13 

Natyralizimi i fëmijës së mitur të personit të natyralizuar 
 
1. Fëmija i mitur i personit i cili ka paraqitur kërkesën për natyralizim e fiton 

shtetësinë e Republikës së Kosovës kur prindi i tij e fiton shtetësinë e Republikës 
së Kosovës edhe nëse fëmija nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. 
të nenit 10 të këtij ligji. Kërkesa për natyralizimin e fëmijës së mitur i 
bashkëngjitet kërkesës për natyralizim të parashtruar nga prindi.  

2. Për fëmijët mbi moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare deri në moshën tetëmbëdhjetë 
(18) vjeçare, pëlqimi paraprak i tij për të fituar shtetësinë e Kosovës është i 
domosdoshëm.  

3. Paragrafi 1. i këtij neni vlen edhe për personat e mitur të adoptuar.  
 

Neni 14 
Lehtësimi i marrjes së shtetësisë për refugjatët dhe personat pa shtetësi 

 
Organi kompetent duhet sa më shumë të jetë e mundur të lehtësojë natyralizimin e 
refugjatit dhe personit pa shtetësi. Në veçanti do të bëjë përpjekje të përshpejtojë 
procedurat e natyralizimit dhe të zvogëlojë sa më shumë të jetë e mundur detyrimet dhe 
shpenzimet e procedurave të tilla. 
 

Neni 15 
Natyralizimi i personave me status refugjati ose personave pa shtetësi 

 
1. Personi me status refugjati ose personi pa shtetësi mund ta fitojë shtetësinë e Republikës 

Kosovës me natyralizim nëse ai/ajo qëndron në territorin e Republikës së Kosovës pesë 
(5) vite nga dita e marrjes së statusit të refugjatit ose të personit pa shtetësi.  

2. Të drejtën e fitimit të shtetësisë sipas paragrafit 1. të këtij neni e kanë edhe anëtarët 
e familjes. Për fëmijët mbi moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare deri në moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, pëlqimi paraprak i tij për të fituar shtetësinë e Kosovës 
është i domosdoshëm.  

3. Dispozitat nga nënparagrafët 1.1., 1.3. dhe 1.6. të paragrafit 1. të nenit 10 të këtij 
ligji vlejnë po ashtu edhe për fitimin e shtetësisë së personit pa shtetësi ose personit 
refugjat, përjashtimisht fëmijëve nga paragrafi 2. i këtij neni  

4. Procedurat dhe kriteret për lehtësimin e fitimit të shtetësisë së Republikës së 
Kosovës në bazë të këtij neni, caktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga MPB-ja;  

 
Neni 16 

Natyralizimi i pjesëtarit të diasporës të Republikës së Kosovës 
 
1. Pjesëtari i diasporës i Republikës së Kosovës e fiton shtetësinë e Republikës së 

Kosovës në bazë të kërkesës së tij edhe nëse nuk i plotëson kushtet e përcaktuara 
në nënparagrafët nga paragrafi 1. i nenit 10 të këtij ligji. 
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2. Pjesëtar i diasporës i Republikës së Kosovës konsiderohet çdo person i cili e ka 
qëndrimin e ligjshëm dhe të rregullt jashtë Republikës së Kosovës por i cili 
dëshmon se ka lindur në Republikën e Kosovës dhe se ka lidhje të ngushta 
familjare dhe ekonomike në Republikën e Kosovës.  

3. Pjesëtar i diasporës i Republikës së Kosovës konsiderohet edhe secili person i cili 
është pasardhës brenda një gjenerate i personit të përmendur në paragrafin 2. të 
këtij neni dhe i cili dëshmon se mban lidhje familjare në Republikën e Kosovës.  

4. Kriteret për përcaktimin e lidhjes së ngushtë familjare dhe ekonomike sipas 
paragrafëve 2. dhe 3. të këtij neni caktohen nga organi kompetent me akt nënligjor. 

 
Neni 17 

Natyralizimi i personit që e ka humbur shtetësinë e Republikën e Kosovës 
 
1. Personi i cili e ka humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës me lirim nga 

shtetësia mund të rifitoj shtetësinë e Republikës së Kosovës me kërkesë të tij nëse i 
plotëson kushtet e përcaktuara nga nënparagrafët 1.3, 1.4 dhe 1.5 të paragrafit 1. të 
nenit 10 të këtij ligji.  

2. Të drejtën e rifitimit të shtetësisë së Kosovës e kanë edhe fëmijët e personit nga 
paragrafi 1. i këtij neni. Për fëmijët mbi moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare deri 
në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, pëlqimi paraprak i tij për të rifituar 
shtetësinë e Kosovës është i domosdoshëm.  

 
Neni 18 

Revokimi i vendimit për natyralizim 
 
1. Organi kompetent e revokon vendimin për natyralizim nëse konstaton se vendimi 

është nxjerrë në bazë të deklaratës së rrejshme ose të fakteve të fshehura.  
2. Në rastin e natyralizimit sipas nenit 13 të këtij ligji, revokimi i vendimit për 

natyralizimin e prindit ka për pasojë edhe revokimin e vendimit për natyralizimin e 
fëmijës së mitur përveç nëse si pasojë fëmija mbetet pa shtetësi.  

 
KREU III 

HUMBJA E SHTETËSISË 
 

Neni 19 
Mënyrat e humbjes së shtetësisë 

 
1. Shtetësia e Republikës së Kosovës humbet:  

1.1. me lirim nga shtetësia;  
1.2. me privim të shtetësisë;  
1.3. në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare.  

 
Neni 20 

Lirimi nga shtetësia 
 
1. Shtetasi i Republikës së Kosovës e humb shtetësinë e Republikës së Kosovës me 

lirim në bazë të kërkesës së tij nëse i plotëson kushtet vijuese: 
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1.1. posedon shtetësinë e një shteti tjetër ose posedon garancionin e lëshuar nga 
organi kompetent i shtetit tjetër se do të fitojë shtetësinë e shtetit në fjalë;  

1.2. i ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare ndaj shtetit dhe ndaj 
personave për ushqimin dhe mbajtjen e të cilëve është përgjegjës sipas ligjit;  

1.3. kundër tij nuk janë duke u zhvilluar hetime ose procedura gjyqësore për 
vepër penale dhe nuk është duke vuajtur dënimin;  

2. Kërkesa për lirim nga shtetësia refuzohet nëse shtetasi që kërkon lirimin nga 
shtetësia është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i shërbimit policor 
ose pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Republikës së Kosovës.  

3. Kërkesa mund të refuzohet nëse lirimi nga shtetësia është në kundërshtim me 
interesat e Republikës së Kosovës, në veçanti me ato të sigurisë së brendshme dhe 
të jashtme ose të marrëdhënieve ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.  

4. Humbja e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim bëhet e plotfuqishme në 
ditën kur organi kompetent ia dorëzon personit që ka kërkuar lirimin nga shtetësia 
vendimin e plotfuqishëm për humbjen e shtetësisë.  

 
Neni 21 

Lirimi nga shtetësia i personave të mitur 
 
1. Fëmija nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare e humb shtetësinë e Republikës së 

Kosovës me lirim nëse kjo kërkohet nga njëri prind i cili e ka humbur shtetësinë e 
Republikës së Kosovës me pëlqimin e prindit tjetër, me kusht që fëmija të posedojë 
shtetësinë e një shteti tjetër ose posedon garancionin e lëshuar nga organi 
kompetent i shtetit tjetër se do të fitojë shtetësinë e shtetit në fjalë;  

2. Paragrafi 1. i këtij neni vlen edhe për personat e mitur të adoptuar.  
 

Neni 22 
Revokimi i vendimit për lirim nga shtetësia 

 
1. Organi kompetent e revokon vendimin për humbjen e shtetësisë me lirim nëse 

konstaton se vendimi është nxjerrë në bazë të deklaratës së rrejshme ose të fakteve 
të fshehura.  

2. Nëse premtimi për dhënien e shtetësisë nga shteti tjetër nuk është realizuar brenda 
një (1) viti.  

 
Neni 23 

Garancioni 
 
1. Me kërkesë të shtetasit i cili kërkon lirimin nga shtetësia, organi kompetent ia 

lëshon shtetasit në fjalë, një garancion me të cilin garantohet se shtetasi i plotëson 
të gjitha kushtet për lirim nga shtetësia të përcaktuara në nenin 20, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 dhe se do të miratohet kërkesa për lirim nga shtetësia nëse 
shtetasi në fjalë paraqet dëshmi për fitimin e shtetësisë së një shteti tjetër, 
përkatësisht paraqet garancionin e lëshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër se 
do të fitojë shtetësinë e këtij shteti nëse lirohet nga shtetësia e Republikës së 
Kosovës.  
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2. Garancioni vlen për një periudhë dy (2) vjeçare që nga dita kur i është dorëzuar 
shtetasit. Dispozitat për revokim të përcaktuara në nenin 22 të këtij ligji zbatohen 
përshtatshmërisht për revokimin e garancionit.  

 
Neni 24 

Humbja e shtetësisë me privim 
 
1. Pavarësisht të drejtës së personave për shtetësi të Republikës së Kosovës sipas 

kreut V të këtij ligji, organi kompetent mund të privojë shtetasin e Republikës së 
Kosovës nga shtetësia e Republikës së Kosovës, nëse shtetasi posedon shtetësi 
tjetër dhe nëse merret me veprimtari, të cilat rrezikojnë sigurinë kombëtare të 
Republikës së Kosovës.  

2. Veprimtaritë, me të cilat cenohet rëndë siguria kombëtare e Republikës së Kosovës 
konsiderohen në veçanti veprimtaritë vijuese:  
2.1. kur shtetasi qëllimisht i është bashkuar një organizate e cila ka për qëllim 

rrënimin ose dëmtimin e rendit Kushtetues të Republikës së Kosovës, ose  
2.2. shtetasi ndërmerr veprime të cilat kanë për qëllim rrënimin ose dëmtimin e 

rendit kushtetues të Republikës së Kosovës; ose  
2.3. shtetasi është anëtar i shërbimit të inteligjencës ose i forcave policore të një 

shteti tjetër dhe për këtë nuk ka marrë pëlqimin nga organi kompetent ose 
nuk është i lejuar me marrëveshje ndërkombëtare.  

3. Vendimi për privimin nga shtetësia e Republikës së Kosovës mund të lëshohet 
edhe pa pjesëmarrjen e personit në fjalë në procedurë.  

4. Vendimi për humbjen e shtetësisë me privim bëhet i plotfuqishëm kur vendimi i 
dorëzohet personit në fjalë. Në rastet kur vendimi nuk mund të dorëzohet për arsye 
se organi kompetent nuk mund të identifikojë vendndodhjen e personit, vendimi 
për humbjen e shtetësisë me privim bëhet i plotfuqishëm në ditën e publikimit në 
Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  

5. Kundër vendimit për privim mund të iniciohet konflikt administrativ në gjykatën 
kompetente sipas Ligjit për Konflikt Administrativ  

 
KREU IV 

AFATET PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE DHE ANKESAVE 
 

Neni 25 
Afatet për shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave 

 
1. Afatet për shqyrtimin e kërkesave/ankesave nga dita e parashtrimit janë si në vijim:  

1.1. Afati i shqyrtimit të kërkesave për humbje të shtetësisë me lirim është 
brenda nëntëdhjetë (90) ditësh;  

1.2. Afati për shqyrtimin e kërkesave për fitimin dhe rifitimin e shtetësisë është 
brenda njëqind e tetëdhjetë (180) ditësh;  

1.3. Afati për shqyrtimin e ankesave është brenda nëntëdhjetë (90) ditësh.  
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Neni 26 
Parashtrimi i kërkesave 

 
1. Kërkesat e përcaktuara në këtë ligj i parashtrohen organit kompetent.  
2. Kërkesat mund të parashtrohen edhe pranë administratës komunale në territorin e 

së cilës parashtruesi e ka vendbanimin. Në këtë rast, administrata komunale ka për 
detyrë t’ia përcjellë organit kompetent kërkesën e parashtruar.  

3. Në rast se parashtruesi e ka vendbanimin jashtë Republikës së Kosovës, kërkesa 
mund t’i parashtrohet përfaqësisë më të afërt diplomatike, përkatësisht konsullore 
të Republikës së Kosovës në regjion. Përfaqësia diplomatike, përkatësisht 
konsullore ka për detyrë t’ia përcjellë organit kompetent kërkesën e parashtruar.  

 
Neni 27 

Regjistri i shtetasve 
 
1. Organi kompetent themelon dhe mban regjistrin e shtetasve të Republikës së 

Kosovës.  
2. Në regjistrin e shtetasve regjistrohen të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës 

dhe mënyra e fitimit të shtetësisë si dhe të gjithë shtetasit të cilët e kanë humbur 
dhe rifituar shtetësinë e Republikës së Kosovës përfshirë këtu edhe mënyrën dhe 
arsyet për humbjen e shtetësisë.  

3. Hollësitë lidhur me mbajtjen e regjistrit të shtetësisë dhe përfshirjen e të dhënave të 
tjera në regjistër përcaktohen me akt nënligjor nga organi kompetent.  

4. Të dhënat personale të regjistruara në regjistrin e shtetasve mbahen, përdoren dhe 
procedohen konform dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave.  

5. Shënimi apo mungesa e emrit në regjistër nuk është dëshmi e shtetësisë (shih nenin 
29 të këtij ligji) apo mungesës së shtetësisë.  

 
Neni 28 

Bashkëpunimi ndërkombëtar 
 
1. Organi kompetent mund t’ia përcjellë një shteti tjetër statusin e shtetësisë të një 

shtetasi të Republikës së Kosovës të regjistruar në regjistrin e shtetasve nëse 
plotësohen kushtet vijuese: 
1.1. të dhënat kërkohen nga organi i shtetit tjetër që është kompetent për punë të 

shtetësisë dhe të dhënat i përcillen vetëm këtij organi;  
1.2. organi kompetent i shtetit tjetër kërkon statusin e shtetësisë të shtetasit të 

Republikës së Kosovës për qëllime përkitazi me rregullimin e shtetësisë, për 
ndonjë çështje tjetër ku vënia në dispozicion e të dhënave është pa dyshim 
në favor të personit me të dhënat e të cilit kërkohen dhe  

1.3. shteti, organi i të cilit kërkon statusin e shtetësisë dhe shtetet ku përdoren 
këto të dhëna, garanton mbrojtjen e statusit të shtetësisë edhe për shtetasit e 
huaj.  
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Neni 29 
Dëshmia e shtetësisë 

 
Shtetësia e Republikës së Kosovës dëshmohet me certifikatën e lindjes, ekstraktin e lindjes, 
certifikatën e shtetësisë, letërnjoftimin ose me pasaportën e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 30 
Taksat administrative 

 
1. Taksa administrative caktohet me vendim nga ministri.  
2. Në përcaktimin e taksave administrative për kategorinë e personave me status 

refugjati apo personat pa shtetësi të merret në konsideratë neni 14 i këtij ligji.  
3. Qeveria e Republikës së Kosovës mund të përcaktojë me akt nënligjor kategoritë e 

personave të cilët për arsye sociale ose ekonomike lirohen nga detyrimi për 
pagesën e taksës administrative.  

 
KREU V 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 31 
Statusi i banorëve të përhershëm të Republikës së Kosovës 

 
1. Çdo person i cili është i regjistruar si banor i përhershëm i Republikës së Kosovës 

konform Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/13 për Regjistrin Qendror Civil 
konsiderohet shtetas i Republikës së Kosovës dhe regjistrohet si i tillë në regjistrin 
e shtetasve.  

2. Organi kompetent mund të verifikoj ligjshmërinë e regjistrimit të një personi si 
banor i përhershëm i Republikës së Kosovës. Në rast të konstatimit se personi nuk 
i ka plotësuar kushtet ligjore për regjistrim si banor i Republikës së Kosovës, 
personi në fjalë e humb cilësinë e shtetasit të Republikës së Kosovës dhe do të 
fshihet nga regjistri i shtetasve.  

3. Humbja e shtetësisë së Republikës së Kosovës sipas paragrafit 2. të këtij neni nuk 
e pengon personin në fjalë të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës sipas 
origjinës, adoptimit, lindjes në territorin e Republikës së Kosovës ose me 
natyralizim konform dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 32 

Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 
 
1. Të gjithë personat të cilët më 1 janar 1998 kanë qenë shtetas të Republikës 

Federative të Jugosllavisë dhe që me këtë datë e kanë pasur banimin e përhershëm 
në Republikën e Kosovës konsiderohen shtetas të Republikës së Kosovës dhe 
regjistrohen si të tillë në regjistrin e shtetasve pa marrë parasysh vendbanimin ose 
shtetësinë që posedojnë aktualisht.  

2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni vlejnë edhe për pasardhësit e drejtpërdrejtë të 
personave të përcaktuar në atë paragraf.  
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3. Regjistrimi i personave të përcaktuar në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni në 
regjistrin e shtetasve bëhet me kërkesë të personit që plotëson kushtet e parapara 
në këtë nen.  

4. Organi kompetent përcakton me akt nënligjor kriteret në bazë të të cilave 
vërtetohet posedimi i shtetësisë së Republikës Federative të Jugosllavisë dhe 
banimi i përhershëm në Republikën e Kosovës më datën 1 janar 1998.  

5. Organi kompetent do të përdorë kriteret e parapara në Rregulloren e UNMIK-ut 
Nr. 2000/13 mbi Regjistrat Civil për të përcaktuar vendbanimin në Republikën e 
Kosovës më 1 janar 1998.  

 
KREU VI 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 33 
Aktet nënligjore 

 
1. Aktet nënligjore të cilat janë në fuqi do të zbatohen, me kusht që të mos jenë në 

kundërshtim me këtë ligj, deri në miratimin e akteve nënligjore për zbatimin e këtij 
ligji.  

2. Ministria e Punëve të Brendshme nxjerr aktet nënligjore të nevojshme për zbatimin 
e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) muajve nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

 
Neni 34 

Shfuqizimi 
 
1.Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji nr. 03/L-034 për Shtetësinë e 
Kosovës, Ligji nr. 04/L-059 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-034 për 
Shtetësinë e Kosovës si dhe neni 18 i Ligjit nr. 04/L-115 për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Ligjeve që kanë të bëjnë me Përfundimin e Mbikëqyrjes Ndërkombëtare 
të Pavarësisë së Kosovës. 
 

Neni 35 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-215 
31 korrik 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-041-2013, datë 19.08.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 33 / 2 SHTATOR 
2013, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË 

ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 
TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË 
TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 

TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës: 
1.1. Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.2. Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe 

Zyrës së Auditimit të Kosovës;  
1.3. Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
1.4. Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për 

Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke 
përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale;  

1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  

1.6. Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L 101 për Fondet 
Pensionale të Kosovës;  

1.7. Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë;  
1.8. Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat;  
1.9. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat;  
1.10. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;  
1.11. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;  
1.12. Ligji Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;  
1.13. Ligji Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;  
1.14. Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës;  
1.15. Ligji Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të Komunave;  
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1.16. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;  
1.17. Ligji Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës;  
1.18. Ligji Nr. 03/L-237 për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe 

të Banesave;  
1.19. Ligji Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;  
1.20. Ligji Nr. 03/L-082 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës.  
1.21. Ligji Nr. 03/L-033 për Statusin, imunitetet dhe privilegjet e misioneve 

diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj.  

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohet paragraf i ri 2. me tekstin si në vijim:  

2. Gjykatësit ndërkombëtarë, të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me këtë 
ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas vendimit për 
emërim. Qeveria e Kosoves merr pjesë në pagesën e gjykatësve 
ndërkombëtarë, në periudhën e përcaktuar në vlerë të pagave të gjyqtarëve 
vendorë.  

2. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 1. dhe paragrafi 2 fshihen nga teksti i ligjit dhe 
shtohet një paragraf i ri me tekstin si në vijim:  
Mandati i gjykatësve ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën do të 
vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin për emërim. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës 
së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
 
Auditori i përgjithshëm, i emëruar në përputhje me Kushtetutën dhe me këtë ligj, 
vazhdon të qëndrojë në post deri në përfundim të mandatit, me kompensimin e cekur 
në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerën e 
përcaktuar me marrëveshjen në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës se Auditorit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1.12, që përkufizon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
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3. Kuvendi pas propozimit nga qeveria zgjedh tre (3) anëtarë ndërkombëtarë 
drejtorë të bordit. Bordi, po ashtu, emëron një shtetas të Kosovës drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit, i cili nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi, 
përveç kryesuesit, po ashtu, emëron zëvendëskryesues njërin prej anëtarëve të 
tij. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e kushteve të referimit të 
Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative e 
shumicës së Bordit të Drejtorëve. Anëtarët ndërkombëtarë zgjedhën më 
mandat deri më 31 gusht 2014.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafët 7., dhe 9., vlejnë deri në përfundimin e mandatit të 
anëtarëve ndërkombëtarë të bordit.  

4. Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet një paragraf i ri 6. me tekstin si në 
vijim:  
6. Nëse një anëtar ndërkombëtar i bordit i emëruar në pajtim me nenin 31 (5) jep 

dorëheqje nga Bordi dhe nëse kjo dorëheqje ose largim nga posti ndodh deri 
më 31 gusht 2014 atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar 
tjetër.  

 
Neni 5 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50 për Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme 

Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale (Ligji) 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik që ndryshon nenin 5.2 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
2. Neni 8 i ligjit bazik që ndryshon nenin 6.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
6.1. Sekretaria Ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët emërohen 

nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
3. Neni 10 i ligjit bazik që ndryshon nenin 7.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin 

si në vijim:  
7.1. Komisioni përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 13 
 

Kuvendi, në konsultim me Komisionin, mund të themelojë panele shtesë të 
Komisionit, anëtarët e të cilëve do të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

5. Neni 16 i ligjit bazik që ndryshon nenin 12.8 të Rregullores, riformulohet me tekstin 
si në vijim:  
12.8. Gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesat në trupin gjykues prej 

tre (3) gjyqtarëve të cilët emërohen nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 
Kosovës.  

6. Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 27.A me tekstin si në vijim:  
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Neni 27.A 
 
1. Mandati i tre (3) anëtarëve ndërkombëtarë të Bordit mbikëqyrës (përfshi edhe 

kryesuesin), i drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, i dy (2) anëtarëve ndërkombëtarë 
të Komisionit (përfshi edhe kryesuesin), si dhe i dy gjykatësve ndërkombëtarë në 
panelet e ankimit të Gjykatës Supreme të cilët janë emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin 
për emërim.  

2. Anëtarët dhe gjykatësit ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me 
këtë Ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit 
të tyre.  

3. Qeveria e Kosoves do të sigurojë fonde për drejtorin e Sekretariatit Ekzekutive të 
barabartë me pagën e një anëtari vendor të Bordit Mbikëqyrës.  

4. Nëse një anëtar ndërkombëtar i emëruar ne pajtim me Kushtetutën jep dorëheqje 
ose largohet nga pozita e tij/saj dhe nëse ky largim ose dorëheqja ndodh para datës 
31 gusht 2014, atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar, të dominuar 
nga Kryeministri për pozitat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë së 
Pronës dhe drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, si dhe të nominuar nga Kryetari i 
Gjykatës Supreme për pozitën e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Anëtareve të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, pas konsultimeve me PSBE.  

 
Neni 6 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës i Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj.  

3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të vazhdojë të 

respektojë dhe zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik. Kur 
vendoset për mjetin juridik që do të jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-034 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke përfshirë qëllimet publike që 
përcaktohen në preambulën e atij ligji.  

 
Neni 7 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L-101 për fondet pensionale 
të Kosovës 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.6. Komisioni për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
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Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) 
ditë.  

 
Neni 8 

Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave 
në Kosovë (Kodi) 

 
1. Neni 309 i ligjit bazik që rregullon emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave me pëlqimin e PCN-së, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 1 i Aneksit D, i Kodit, fshihet dhe riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
 
Ky Aneks ofron përjashtimet e posaçme të përkufizuara në këtë Aneks që do t'i jepen 
bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e aplikueshëm, duke përfshirë 
edhe legjislacionin për liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat (Ligji) 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.32, që përkufizon PCN-në fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 8 i ligjit bazik paragrafi 2. në rreshtin e tretë fshihet fjala “dhe PCN”. 
3. Neni 88 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 10 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-199 për gjykatat (ligji) 

 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 11, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11. Nëse në njërën nga komunat e reja dhe të themeluara mbi bazën e Ligjit për 
Kufijtë Administrativë Komunal nuk ka gjykatë themelore, komuna me 
vendim të Kuvendit Komunal mund ta parqet kërkesën para Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për të vendosur mbi themelimin e gjykatës 
themelore në territorin e saj, ose që një nga gjykatat ekzistuese themelore në 
territorin e komunës tjetër të ketë juridiksion mbi territorin e komunës së re. 
Të njëjtën të drejtë e ka edhe komuna ekzistuese, ku shumica e popullatës i 
takon komunitetit jo shumicë në Kosovës, dhe në të cilën nuk ka gjykatë 
themelore.  
11.1. KGjK do të aprovojë kërkesat e tilla, përveç nëse vlerësohet se 

ngarkesat e lëndëve për atë juridiksion është e pamjaftueshme për ta 
arsyetuar ekzistimin e gjykatës së ndarë.  

11.2. Kur KGjK e aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
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themelore, autoritetet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar se cilado gjykatë e re, është themeluar dhe 
funksionale brenda periudhës gjashtë mujore prej datës së vendimit.  

11.3. Nëse KGjK nuk aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
themelore, ose kur komuna i kërkon gjykatës ekzistuese që të ketë 
juridiksion për territorin e vet, autoritetet kompetente do të ndërmarrin 
të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e qasjes në drejtësi për 
komunitetet lokale, e cila është vështirësuar për shkak të izolimit 
gjeografik, mungesës së sigurisë, ose për shkak të faktorëve të tjerë 
relevant. Këto masa mund të përfshijnë krijimin në kuadër të territorit 
të komunës së re, të një departamenti të gjykatës themelore ekzistuese 
prej së cilës komuna e re ka kërkuar të ketë kompetencë për territorin e 
vet, ose që gjykata themelore të mundësojë mbajtjen e seancave në 
territorin e komunës së re.  

2. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës 

së Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi, si dhe për të 
siguruar pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë (15) për qind e 
numrit të tërësishëm të ulëseve në Gjykatën e Apelit, por jo më pak se dhjetë 
ulëse, garantohen për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë.  

 
Neni 11 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Për të siguruar se gjykatat pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës dhe me 
legjislacionin përkatës në fuqi, Këshilli do të marrë parasysh që të plotësojë 
vendet e lira të punës ose të ulëseve të rezervuara me anëtarë të komuniteteve 
që nuk janë shumicë në Kosovë.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat 5 (pesë) vjeçar, siç ceket në nenin 108 (6) 
të Kushtetutës dhe në këtë ligj. Një anëtar i këtij Këshilli mund të zgjidhet për një 
mandat shtesë jo-vijues pesë (5) vjeçar. 

4. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës, Këshilli zbaton masa dhe 

veprimet tjera me qëllim rekrutimi, të cilat i konsideron të nevojshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar se një gjykatë ose degë e gjykatës pasqyron 
përbërjen etnike në zonën e tyre të juridiksionit.  
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5. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet si në vijim:  
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin 

e gjyqtarëve nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, prej radhëve të atyre 
gjyqtarëve që shërbejnë në Kosovë. Për të përmbushur përgjegjësitë e veta, 
Këshilli, ndër të tjera, nga aplikantët njëlloj të kualifikuar për të shërbyer si 
gjyqtarë u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet që nuk janë shumicë në 
Kosovës, ashtu siç është paraparë me nenin 108 të Kushtetutës.  

6. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 5., shtohen tre paragraf të rinjë 6, 7 dhe 8, me 
tekstin si në vijim:  
6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të veçantë për të 

përshkruar procesin e emërimit dhe të riemërimit të gjykatësve nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në 
Kosovë. 

7. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
gjyqtarëve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbëdhjetë përqind (15%) dhe / përderisa përqindja e gjyqtarëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë (8%).  

8. Mandati i dy anëtarëve ndërkombëtarë të Këshillit të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në 
vendimin për emërim. Anëtarët ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre.  

9. Neni 52 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 12 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial  

të Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3 riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Siguron se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 109 (4) dhe 110(3) të Kushtetutës.  

3. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Këshilli zbaton masa dhe veprime rekrutimi, si dhe masa të tjera të cilat i 

konsideron të nevojshme për të siguruar që një zyrë prokuroriale pasqyron 
përbërjen etnike të zonës së juridiksionit përkatës.  

4. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 3. shtohet një paragraf i ri 4. me tekstin si në 
vijim:  
4. Këshilli harton rregullore të veçantë për të përshkruar procesin e emërimit 

dhe të riemërimit të prokurorëve nga komunitetet e nën-përfaqësuara në 
mesin e prokurorëve që shërbejnë në Kosovë.  

5. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet me tekstin si në vijim:  
1. Këshilli ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin e prokurorëve nga 

komunitetet jo-shumicë në Kosovë. Kur ka aplikantë njëlloj të kualifikuar për 
të shërbyer si prokurorë, Këshilli u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet 
që janë të nënpërfaqësuara në Kosovë siç është paraparë edhe me nenin 109 
(4) dhe 110 (3) të Kushtetutës.  
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6. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi i ri 6, me tekstin si në 
vijim:  
6. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 

komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
prokuroreve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbdhjetë përqind (15%) dhe / ose përderisa përqindja e prokurorëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë përqind (8%). 

 
Neni 13 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë 
(Ligji) 

 
1. Pjesa e parë e preambulës se ligjit, riformulohet me tekstin si në vijim: 

Në bazë të nenit 65 (1) dhe ne pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
nga kreu XIII dhe XIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

2. Pas nenit 7 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 7.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7.A 
Statusi i Kishës Ortodokse Serbe 

 
1. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë konsiderohet pjesë përbërëse e Kishës Ortodokse 

Serbe (KOS).  
2. Emri dhe organizimi i brendshëm i Kishës Ortodokse Serbe, duke përfshirë edhe 

hierarkinë dhe veprimtaritë e saj, do të respektohen.  
3. Nuk do të ketë ndalim arbitrar për hyrje në Kosovë ose qëndrim brenda Kosovës 

për priftërinjtë, kandidatët për prift, murgjve, murgeshave dhe vizitorëve.  
4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3, fjalët “themelojnë dhe”, fshihen nga teksti i 

ligjit.  
5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1. Ndërtesat dhe objektet që u takojnë bashkësive fetare, që janë të dedikuara 
për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të pacenueshme për sa i përket 
ndërhyrjes së autoriteteve qeveritare dhe në to mund të hyhet vetëm me 
pëlqimin e institucionit përkatës fetar, përveç nëse është lëshuar ndonjë 
urdhër gjyqësor për shkak të aktiviteteve ilegale dhe në rast të rrezikut për 
jetën ose shëndetin.  

6. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.4 shtohet një paragraf i ri 12.5 me tekstin si 
në vijim:  
12.5. Përveç përjashtimeve të përmendura më lart, bashkësitë fetare gëzojnë 

privilegje doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike 
për vetë-qëndrueshmërinë e tyre financiare, siç do të definohet me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria e financave. Këto privilegje përfshijnë 
importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të materialeve, 
pajisjeve dhe bagëtisë; dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitetet e 
lartpërmendura.  
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Neni 14 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Propozimin Gjithëpërfshirës”, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore 
dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të paluajtshme, me 
përjashtim të asaj prone të paluajtshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, 
për të cilën Kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekt i 
shpronësimit.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, shtohet nën-paragraf i ri 3.1. me tekstin si në vijim:  
3.1 Prona e luajtshme dhe e paluajtshme, si dhe asetet tjera të Kishës Ortodokse 

Serbe do të jenë të pacenueshme dhe nuk do të jenë objekt i shpronësimit. 
 

Neni 15 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës 

(ligji) 
 
1. Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 3.A 
Të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur 

 
1. Të gjithë refugjatët nga Kosova dhe personat e zhvendosur brenda vendit do të kenë 

të drejtën e kthimit dhe kërkimit të pronës së tyre dhe posedimeve personale, në 
pajtim me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Çdo person do të ketë të drejtë të 
marrë vendim të lirë dhe të jetë i informuar për vendin ku ai kthehet.  

2. Institucionet e Republikës së Kosovës ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për 
të krijuar kushte te favorshme për kthim të sigurt dhe të denjë të refugjatëve dhe 
personave të zhvendosur, bazuar në vendimet e tyre të lira dhe të bazuara në 
informata të sakta, përfshirë përpjekjet për të promovuar dhe mbrojtur lirinë e tyre 
të lëvizjes dhe mbrojtjen nga kërcënimi  

3. Kushtet e kthimit të personave të zhvendosur dhe mekanizmat e bashkëpunimit me 
institucionet relevante ndërkombëtare do të përcaktohen nga institucionet e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme.”  

 
Neni 16 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativë 
të Komunave (ligji) 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) 
përfaqësues të zgjedhur nga secila komunë dhe një (1) përfaqësues i zgjedhur 
nga Kryeministri.  
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2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Kryesuesi i Bordit përzgjidhet nga Kryeministri.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, fshihet termi “dhe PCN do të ndërmarrin” dhe 
zëvendësohet me termin: “ndërrmer”.  

4. Në Shtojcën 1 (Zonat Kadastrale) të ligjit bazik, emërtimi i komunës “Hani i 
Elezit” në gjuhën serbe dhe angleze ndryshohet në “Elez Han”  

 
Neni 17 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat 
e Republikës së Kosovës (ligji) 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi (c) riformulohet me tekstin si në 

vijim:  
(c) Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi (b), nënparagrafi (iv) riformulohet me tekstin si në 
vijim:  
iv. Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

 
Neni 18 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-034 
për Shtetësinë e Kosovës (ligji) 

 
1. Titulli i nenit 29 të ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 29 
Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 

 
Neni 19 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-237 
për Regjistrimin e Popullsisë,  të Ekonomive Familjare dhe të Banesave (Ligji) 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 4.12., riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.12 Një (1) përfaqësues nga një prej Universiteteve publike, anëtar;  
 

Neni 20 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-046 

për Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Forca e Sigurisë së Kosovës është e strukturuar dhe e përgatitur për të 
përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë ose organizatave 
tjera për zbatim të ligjit.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 2., riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Forca e Sigurisë së Kosovës është e armatosur lehtë dhe nuk ka armë të rënda, 

siç janë tanket, artileria e rëndë ose kapacitete sulmuese ajrore. Një rishikim i 
plotë i këtyre kufizimeve, do të bëhet jo më herët se pesë vjet nga koha e 
hyrjes në fuqi e Ligjit Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Detyrat 
fillestare të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:  
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3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2, pika (e) fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 21 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-082 

për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 22 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

imunitetet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, si dhe personelin e saj 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik paragrafi 2. pika (a) riformulohet me tekstin si në vijim: 

(a) Zyra Civile Ndërkombëtare dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian. 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.3. Individët e emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë, në pajtim me 
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 
mars 2007, mandati i të cilëve nuk ka përfunduar para deklarimit të 
përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur gëzojnë statusin, privilegjet dhe 
imunitetet e përcaktuara në ligjin bazik.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 6., riformulohet me tekstin si në vijim:  
4.6. Ministri i Punëve të Jashtme nuk mund t'i shpallë PSBE-në ose një anëtar të 

personelit të tij, anëtarët e personelit të ICO-së, përfshirë individët e 
përcaktuar në nenin 3.3. të ligjit bazik ose anëtarët e misionit EULEX, si 
persona non grata.  

4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 7. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 23 
 
1. Të gjithë anëtarët ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, 

në pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës, me përjashtim të atyre të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Agjencisë Kosovare të Pronës gjyqtarët 
ndërkombëtarë të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, dhe dy gjyqtarë në 
Komisionin për Kërkesa Pronësore, nëse për çfarëdo arsye largohen nga pozita para 
datës 31 gusht 2014 ai/ajo do të zëvendësohet me një anëtar vendor.  

2. Nëse në cilindo ligj të aplikueshëm në Republikën e Kosovës përdoren termet ICO 
ose PCN, të njëjtat shfuqizohen dhe zëvendësohen me institucionet vendore 
përkatëse.  

 

 305 



 
Ligjet administrative 

II. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 24 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi me hyrjen në fuqi të amendamenteve kushtetuese për përfundimin e 
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. 
 
 
Ligji Nr. 04/L-115 
31 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-036-2012, datë 04.09.2012 nga Presidentja e Republikës 
së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.25 / 7 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-059 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-034 

PËR SHTETËSINË E KOSOVËS 
 
 
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. 03/L-034 
PËR SHTETËSINË E KOSOVËS 

 
Neni 1 

 
Ky ligj ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e 
Kosovës i shpallur në Gazetën Zyrtare nr. 26 (02.06.2008). 
 

Neni 2 
 
Neni 1 i ligjit bazik, në rreshtin e parë pas fjalës “fitim” i shtohet fjala “rifitim”. 
 

Neni 3 
 
Neni 2 i ligjit bazik, pas përkufizimit “fëmijë” i shtohet edhe një përkufizim i ri si vijon: 
g) Personi i pa-shtetësi (apatrid) - nënkupton personin i cili nuk konsiderohet 

shtetas i asnjë shteti në kuadër të fushëveprimit të ligjit të shtetit përkatës. 
 

Neni 4 
 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.1. në rreshtin e dytë pas fjalës “panjohur” i 

shtohet togfjalëshi “ose pa shtetësi”.  
2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3. në rreshtin e dytë fshihet togfjalëshi “leje 

qëndrim të vlefshëm”, dhe ndryshohet dhe plotësohet me togfjalëshin “leje 
qëndrim të përhershëm”.  

 
Neni 5 

 
Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.1. pika b) riformulohet si vijon: 
b) të qëndroj pesë (5) vjet në Republikën e Kosovës pas marrjes së leje qëndrimit të 

përhershëm. 
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Neni 6 
 
Pas nenit 12 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 12A si vijon: 
 

Neni 12A 
Fitimi i shtetësisë i personit pa shtetësi-apatrid 

 
12A.1. Personi pa shtetësi mund ta fitoj shtetësinë e Kosovës nëse qëndron në 

territorin e Kosovës pesë (5) vite pa ndërprerje, me leje qëndrimi të 
përhershëm. 

12A.2. Të drejtën e fitimit të shtetësisë së Kosovës e kanë edhe fëmijët e personit nga 
paragrafi 1 i këtij neni. Për fëmijët mbi moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare 
deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, pëlqimi paraprak i tij për të fituar 
shtetësinë e Kosovës është i domosdoshëm. 

12A.3. Kriteret për fitimin e shtetësisë së Kosovës në bazë të këtij neni, caktohen me 
akt nënligjor të nxjerrë nga MPB-ja; 

 
Neni 7 

 
Neni 18 i ligjit bazik paragrafi 18.1. riformulohet si vijon: 
18.1. Fëmija nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare e humbë shtetësinë e Kosovës 

me lirim, nëse kjo kërkohet nga njëri prind i cili e ka humbë shtetësinë e 
Kosovës me lirim me pëlqimin e prindit tjetër. 

 
Neni 8 

 
Neni 27 i ligjit bazik, paragrafi 27.1. riformulohet si vijon: 
27.1. Taksa administrative caktohet me vendim nga ministri. 
 

Neni 9 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-059 
21 tetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-044-2011, datë 15.11.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 26 / 25 NËNTOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-037 
PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 309 
Kreu II: Llojet e dokumenteve te udhëtimit dhe kompetenca për lëshimin e tyre ....................................... 311 
Kreu III: Vlefshmëria e dokumenteve të udhëtimit...................................................................................... 314 
Kreu IV: Procedura për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit .................................................................... 315 
Kreu V: Evidencat ........................................................................................................................................ 318 
Kreu VI: Mbikëqyrja .................................................................................................................................... 319 
Kreu VII: Dispozitat ndëshkuese ................................................................................................................. 319 
Kreu VIII: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare ..................................................................................... 320 
Kreu IX: Hyrja në fuqi ................................................................................................................................. 321 
 
 
Në mbështetje të Kapitullit IV neni 65 pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton rregullat ligjore, kuptimin, përmbajtjen, procedurat, mënyrën e 
aplikimit për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit, llojet e dokumenteve të udhëtimit 
dhe vlefshmërinë e tyre për shtetasit e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Nocionet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
- “Pasaporta”- është dokument publik i udhëtimit që i shërben shtetasit për kalimin 

e kufijve shtetëror; 
- “Pasaportë diplomatike” - është dokument udhëtimi që u jepet përfaqësuesve të 

misioneve diplomatike dhe personelit diplomatik si dhe zyrtarëve të tjerë të 
përcaktuar nga ky ligj; 

- “Pasaporta zyrtare” - është dokument udhëtimi që u jepet personelit teknik dhe 
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administrativ te misioneve diplomatike në Ambasada dhe Konsullata si dhe 
zyrtarëve të tjerë të përcaktuar nga ky ligj; 

- “Fletudhëtimi” - është dokument udhëtimi që u lëshohet shtetasve jashtë shtetit që 
kanë humbur, i është vjedhur apo i ka kaluar afati i vlefshmërisë së dokumentit të 
udhëtimit; 

- “Dokument udhëtimi grupor”- është dokument udhëtimi që u jepet grupeve të 
ndryshme kur ata udhëtojnë në grup; 

- “Të dhëna biometrike” - janë të dhëna unike, dhe paraqesin karakteristikat fizike 
te individit të cilat shërbejnë për të përcaktuar identitetin nëpërmjet pamjes së 
fytyrës, shenjave të gishtërinjve dhe bebëzave të syrit; 

- “Shtetasi” - është çdo person i cili e ka shtetësinë e Republikës së Kosovës në 
përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi; 

- “Ministria” – do të thotë Ministria e Puneve te Brendshme; 
- “Të dhënat personale” – nënkuptojmë emrin personal, datën e lindjes, numrin 

personal, gjinia dhe vendi i lindjes. 
 

Neni 3 
 
Pasaporta është dokument publik, që i jepet shtetasit të Republikës së Kosovës (në 
vazhdim të tekstit: shtetasi) për kalimin e kufijve shtetëror dhe për vërtetimin e 
identitetit dhe shtetësisë. 
 

Neni 4 
 
Shtetasi ka të drejtë të ketë vetëm një dokument udhëtimi të llojit të njëjtë, 
përjashtimisht në rastet e përcaktuara nga organi kompetent. 
 

Neni 5 
 
5.1. Shtetasi është i detyruar të ketë me vete dokumentin e udhëtimit të vlefshëm, me 

anë të së cilës ai mund të dalë e të hyjë nga dhe në territorin e Republikës së 
Kosovës, si dhe të udhëtojë nga një shtet i huaj në një tjetër, nëse me 
marrëveshje ndërkombëtare nuk është caktuar ndryshe.  

5.2. Autoriteti kompetent për kontrollimin e kalimit kufitar, do të lejojë hyrjen në 
Republikën e Kosovës të shtetasit te vet, i cili nuk ka pasaportë të vlefshme 
udhëtimi, në qoftë se shtetësia dhe identiteti i tij nuk vihen në dyshim.  

 
Neni 6 

 
Është e ndaluar që shtetasi ta shesë, ta japë, ta huazoj dokumentin e tij të udhëtimit, 
respektivisht ta blejë, ta përvetësojë, apo ta përdorë dokumentin e huaj të udhëtimit me 
qëllim te realizimit të ndonjë përfitimi ose të drejte, si dhe të ndryshojë, shlyej çfarëdo 
të dhëne në dokumentin e udhëtimit. 
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KREU II 
LLOJET E DOKUMENTEVE TE UDHËTIMIT DHE KOMPETENCA 

PËR LËSHIMIN E TYRE 
 

Neni 7 
 
Dokumentet e udhëtimit janë: 

a) pasaporta;  
b) pasaporta diplomatike;  
c) pasaporta zyrtare;  
d) fletudhëtimi- dokument udhëtimi për kthim;  
e) dokument udhëtimi grupor;  
f) dokumentet e udhëtimit, që lëshohen me marrëveshje ndërkombëtare.  

 
Neni 8 

 
8.1. Organi kompetent për dhënien e pasaportës dhe të dokumentit të udhëtimit grupor, 

është Ministria e Punëve te Brendshme (në vazhdim të tekstit: Ministria).  
8.2. Në rastet urgjente: shërim, sëmundje dhe vdekje të anëtarit të ngushtë të 

familjes, punët urgjente zyrtare dhe ato te biznesit, Ministria mund të lëshojë 
pasaportë me procedurë të shpejtë.  

8.3. Për shtetasin që jeton përkohësisht jashtë shtetit dhe për shkaqe shëndetësore 
apo shkaqe të tjera të arsyeshme nuk mund të kthehet në shtetin amë, mund ta 
lëshojë pasaportën edhe organi kompetent jashtë shtetit për kryerjen e punëve në 
përfaqësitë diplomatike konzulare.  

8.4. Pasaportën diplomatike dhe pasaportën zyrtare e lëshon Ministria për Punët e 
Jashtme.  

8.5. Dokumentet e udhëtimit për kthim i lëshon organi kompetent jashtë shtetit që 
është i autorizuar për kryerjen e shërbimeve dhe punëve në përfaqësitë e 
misionit diplomatik konzular.  

 
Neni 9 

 
9.1. Shtetasi më i ri se 14 vjet (në vazhdim të tekstit: fëmija) mund të udhëtojë jashtë 

shtetit me përcjellje të prindërve, përfaqësuesit ligjor, apo me leje të tyre nga 
ndonjë person tjetër.  

9.2. Në rastet e arsyeshme, kur fëmija është dhënë për kujdesje familjeve kujdestar, 
apo kur përfaqësuesi ligjor nuk është i arritshëm, për shkak të sigurisë dhe 
interesit të fëmijës, lejen e lëshon qendra kompetente për punë sociale.  

9.3. Leja nga paragrafi 2 i këtij neni lëshohet në formularin që përmban të dhënat 
nga pikat a,b,c, dhe d, të nenit 23 paragrafi 2 të këtij ligji si dhe numrin serik të 
dokumentit te udhëtimit të fëmijës dhe të personit me të cilin fëmija udhëton 
jashtë shtetit apo të vijë nga jashtë në Republikën e Kosovës.  

9.4. Lejen nga paragrafi 3 i këtij neni e aprovon Ministria, apo organi kompetent, që 
është i autorizuar për kryerjen e punëve të shërbimit konsullor.  

9.5. Të dhënat nga paragrafi 3 i këtij neni, organet nga paragrafi 4 i këtij neni, mund 
ti shfrytëzojë edhe nga evidenca sipas nenit 31 të këtij ligji.  
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Neni 10 
 
10.1. Pasaporta diplomatike i lëshohet: Kryetarit të Republikës së Kosovës, Kryetarit 

të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetëve të Kuvendit të Republikës së 
Kosovës, Kryeministrit dhe anëtarëve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, 
kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, kryetarit të 
Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Avokatit të Popullit, punëtorëve të 
përfaqësive diplomatike dhe konsullore si dhe misioneve të Republikës së 
Kosovës jashtë shtetit, që kanë emërimet diplomatike, shërbimeve konsullore, si 
dhe punëtorëve të ministrisë për punët e jashtme, që kryejnë punët diplomatike 
dhe konsullore dhe kanë emërimet diplomatike, prijësit të delegacioneve 
shtetërore të Republikës së Kosovës, personave që me vendimin e Qeverisë së 
Republikës së Kosovës shkojnë për punë në organizatat ndërkombëtare si 
funksionarë të rangut diplomatik në organizatat e përmendura, korrierëve 
diplomatik dhe personave të tjerë të caktuar, nëse kjo është në interes të 
Republikës së Kosovës.  

10.2. Pasaporta diplomatike mund t’i lëshohet edhe anëtarit të ngushtë të familjes të 
punëtorëve të përfaqësive diplomatike dhe konsullore të misioneve të 
Republikës së Kosovës jashtë shtetit dhe anëtarëve të familjes të personit, që me 
vendimin e qeverisë shkojnë për punë në organizatat ndërkombëtare, nëse me ta 
jetojnë në bashkësi familjare të përbashkët jashtë shtetit, si dhe anëtarit të 
ngushtë të familjes të personit nga paragrafi 1 i cili e shoqëron në udhëtimin 
zyrtarë jashtë shtetit.  

 
Neni 11 

 
11.1. Pasaportë zyrtare i lëshohet stafit politik të shtetit të Republikes se Kosovës, 

punëtorit të Ministrisë për Punët e Jashtme dhe punëtorit të punësuar në 
përfaqësitë diplomatike apo konzulare të Republikes se Kosovës jashtë shtetit, 
që nuk kanë pasaportë diplomatike. 

11.2. Pasaportë zyrtare i lëshohet edhe anëtarit të delegacioneve shtetërore të 
Republikes se Kosovës dhe punëtorëve të organeve tjera shtetërore, kur 
udhëtojnë zyrtarisht jashtë shtetit, si dhe personave të tjerë të përcaktuar, nëse 
kjo është në interes të Republikes se Kosovës.  

11.3. Pasaportë zyrtare mund ti lëshohet edhe anëtarit të ngushtë të familjes së 
personit nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse jetojnë me të në bashkësi familjare.  

 
Neni 12 

 
Dokumenti i udhëtimit për kthim, i lëshohet shtetasit të Republikës së Kosovës që ka 
mbetur pa pasaportë jashtë shtetit, apo i ka skaduar afati i vlefshmërisë së pasaportës. 
 

Neni 13 
 
13.1. Dokumenti i udhëtimit grupor lëshohet për grupin jo më pak se 5 dhe jo më 

shumë se 50 qytetarë, për një udhëtim në një shtet të caktuar.  
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13.2. Udhëheqësi i grupit duhet ta ketë pasaportën, ndërsa personat e tjerë që janë të 
shënuar në listën e udhëtimit duhet të posedojnë ndonjë dokument me fotografi 
që vërteton identitetin e tyre.  

 
Neni 14 

 
14.1. Dokumentet e udhëtimit lëshohen në formën e përcaktuar nga Ministria 

kompetente për Punë të Brendshme, në bashkëpunim me Ministrinë kompetente 
për Punë të Jashtme, si dhe do të përcaktojnë çmimin e dokumenteve të 
udhëtimit i cili duhet ti paguhet autoritetit kompetent nga shtetasit.  

14.2. Dokumenti i udhëtimit –pasaporta përmbanë:  
a) emrin e shtetit të Republikes se Kosovës;  
b) simbolin e shtetit të Republikes se Kosovës;  
c) emrin llojin dhe numrin e dokumentit të udhëtimit;  
d) hapësirën për nënshkrim te zyrtarit te autorizuar prane organit kompetent që 

e ka lëshuar;  
e) datën e dhënies së dokumentit të udhëtimit;  
f) afatin e vlefshmërisë së dokumenteve të udhëtimit;  
g) hapësirën për nënshkrim të bartësit të dokumentit te udhëtimit;  
h) si dhe te dhënat personale dhe biometrike.  

14.3. Formularët e dokumenteve të udhëtimit, formularët për aplikim për dokumente 
të udhëtimit, formularët për lejen e përfaqësuesve ligjor të referuara në nenin 9 
të këtij ligji dhe formularët për lajmërimin e humbjes së dokumenteve të 
udhëtimit, prodhohen nga ndërmarrja apo organizata e autorizuar, e zgjedhur 
nga Ministria për Punë të Brendshme, në bashkëpunim me Ministrinë për Punë 
të Jashtme, në pajtim me dispozitat e ligjit që rregullojnë prokurimin publik.  

14.4. Ministria për Punë të Brendshme dhe Ministria për Punë të Jashtme, secila 
brenda përgjegjësive të veta, do të kenë të drejtë të ushtrojnë kontroll në 
ndërmarrjet apo organizatat nga paragrafi 3 i këtij neni, duke inspektuar tërë 
dokumentacionin përkitazi me procedurat e prodhimit dhe ruajtjes së 
formularëve të referuar në paragrafin e 3 të këtij neni, vendet ku ato janë 
prodhuar dhe ruajtur dhe të vërtetojnë se a i përmbushin personat që kryejnë 
këto detyra kushtet ne vijim për kryerjen e detyrave të tilla:  
a) të jenë të moshës madhore;  
b) nuk kanë vuajtur dënim me burg më tepër se tre muaj për kryerjen e veprës 

penale, që ndiqet sipas detyrës zyrtare.  
14.5. Transportimi i dokumenteve të udhëtimit do të bëhet nga organi kompetent apo 

organizata e licencuar për transportimin e dërgesave postare në mënyrën që 
garanton mbrojtjen, sigurinë dhe përcjelljen e dërgesave postare.  

 
Neni 15 

 
Formularët e dokumenteve të udhëtimit shtypen në gjuhët zyrtare dhe në gjuhët zyrtare 
të komunave të përcaktuara me ligj në alfabetin latin si dhe ne gjuhën angleze. 
 

 313 



 
Ligjet administrative 

KREU III 
VLEFSHMËRIA E DOKUMENTEVE TË UDHËTIMIT 

 
Neni 16 

 
16.1. Pasaporta lëshohet me afat vlefshmërie 10 vjeçare.  
16.2. Pa marrë parasysh përcaktimet nga paragrafi 1, shtetasit që ende nuk i ka 

mbushu tre vjet nga dita e lindjes, i lëshohet dokumenti i udhëtimit-pasaporta në 
afat vlefshmërie prej tre vjetëve, ndërsa për shtetasit e moshës prej tre deri 
tetëmbëdhjetë vjet pasaporta lëshohet me afat vlefshmërie prej pesë vjetëve.  

16.3. Shtetasit, që në periudhën pesë vjeçare humbë, dëmton apo i vjedhin dy apo më 
shumë pasaporta, i lëshohet pasaporta me afat vlefshmërie prej një viti.  

16.4. Dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni nuk zbatohen nëse shtetasi të cilit i është 
vjedhur pasaporta, ofron prova se ai/ajo është kujdesur për pasaportën dhe ka 
lajmëruar vjedhjen e pasaportës si vepër penale tek autoritetet kompetente.  

 
Neni 17 

 
Pasaporta diplomatike dhe pasaporta zyrtare, lëshohet për kohën e kryerjes së detyrës, 
por afati i vlefshmërisë së tyre nuk mund të jetë më shumë se 5 vjet. 
 

Neni 18 
 
Dokumenti i udhëtimit për kthim (fletudhëtimi) lëshohet me afat vlefshmërie që është e 
nevojshme për kthim në Republikës se Kosovë, respektivisht jo më gjatë se 30 ditë. 
 

Neni 19 
 
Leja e dhënë nga përfaqësuesi ligjor vlen më së shumti një vit pas lëshimit të saj. 
 

Neni 20 
 
20.1. Shtetasi duhet t’i dorëzojë organit kompetent pasaportën më së voni brenda 30 

ditëve, nëse:  
a) ndërron emrin apo mbiemrin;  
b) fotografia nuk tregon më pamjen e tij të vërtetë;  
c) është e dëmtuar, apo për ndonjë arsye tjetër nuk është më për përdorim.  
d) nndërron vendbanimin e përhershëm.  

20.2. Në bazë të pikës a, b,c, dhe d të paragrafit 1 të këtij neni, shtetasi mund ta 
paraqesë kërkesën për tu pajisur me dokument udhëtimi të ri sipas mënyrës së 
përcaktuar në nenin 23 të këtij ligji.  

 
Neni 21 

 
21.1. Pa marrë parasysh afatin e vlefshmërisë se dokumenteve te udhëtimit, 

vlefshmëria e tyre skadon nëse:  
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a) paraqitet nga vetë shtetasi se e ka humbur, i është vjedhur, apo i është 
grabitur,  

b) është dëmtuar nga pakujdesia e mbajtësit të saj.  
c) janë plotësuar fletët për shënim zyrtar;  
d) humb shtetësinë e Republikës së Kosovës;  
e) pushojnë së ekzistuari arsyet për lëshimin e dokumentit të udhëtimit të 

referuara në nenet 10 dhe 11 të këtij ligji.  
21.2. Bartësi duhet t’ia dorëzojë dokumentin e udhëtimit organit kompetent, tetë ditë 

pas paraqitjes së arsyeve nga paragrafi 1 i këtij neni.  
 

KREU IV 
PROCEDURA PËR LËSHIMIN E DOKUMENTEVE TË UDHËTIMIT 

 
Neni 22 

 
22.1. Kërkesën për tu pajisur me pasaportë shtetasi e paraqet personalisht pranë 

organit kompetent.  
22.2. Kërkesën mund ta paraqesë shtetasi që i ka mbushur 18 vjet si dhe shtetasi që 

ende nuk i ka mbushur 18 vjet, por ka fituar zotësinë për të vepruar.  
22.3. Për shtetasin më të ri se 18 vjet, respektivisht shtetasi që nuk ka zotësi veprimi, 

kërkesën e paraqet përfaqësuesi ligjor.  
22.4. Pasaporta, fletudhëtimi dhe dokumenti i udhëtimit grupor, jepen me kërkesën e 

shtetasit, kurse pasaportat diplomatike dhe pasaporta zyrtare jepen me kërkesën 
e organit kompetent shtetëror.  

22.5. Organi kompetent i lëshon paraqitësit të kërkesës dëshmi mbi pranimin e 
kërkesës.  

 
Neni 23 

 
23.1. Kërkesa për lëshimin e pasaportës bëhet në formularin e caktuar.  
23.2. Formulari nga paragrafi 1. i këtij neni përmban këto të dhëna:  

a) emrin personal;  
b) numrin personal të qytetarit;  
c) datën e lindjes;  
d) gjininë;  
e) vendin e lindjes;  
f) vendbanimin e përhershëm;  
g) shtetësinë;  
h) datën dhe vendin e paraqitjes së kërkesës;  
i) emrin, mbiemrin dhe vendbanimin e përfaqësuesit ligjor;  
j) nënshkrimi i paraqitësit te kërkesës.  

23.3. Kërkesës për tu pajisur me pasaportë të re të udhëtimit, përpos në rastet e 
kërkesës për tu pajisur me fletudhëtimi, shtetasi duhet t’ia bashkëngjisë 
dokumentin e vjetër të udhëtimit dhe duhet ti merret fotografia me te dhënat 
biometrike, që tregojnë identitetin e tij të vërtetë.  

23.4. Kërkesës për tu pajisur me dokument udhëtimi për kthim, shtetasi duhet ti 
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bashkëngjisë dy fotografi me dimensionet e caktuara, që tregojnë pamjen e tij të 
vërtetë.  

23.5. Në kërkesën për lëshimin e dokumentit të udhëtimit grupor, udhëheqësi i grupit 
do të caktoj vendin në të cilin udhëton grupi dhe numrin e pasaportës së tij.  

23.6. Kërkesës për tu pajisur me dokument udhëtimi diplomatik dhe zyrtar, duhet ti 
bashkëngjiten edhe të dhënat nga paragrafi 2. i këtij neni, dhe të dhënat mbi 
titullin dhe funksionin diplomatik respektivisht konzular që kryen personi.  

23.7. Pasaporta, pasaporta diplomatike dhe pasaporta zyrtare përmbajnë edhe të 
dhënat e memorizuara, në të cilat identiteti i bartësit është e ruajtur si e dhënë 
biometrike sipas standardeve të organizates ndërkombëtare të Aviacionit Civil 
(ONAC – ICAO).  

 
Neni 24 

 
24.1. Dokumentet e udhëtimit mund të merren tek organi kompetent apo përmes 

postës. Mënyrën e dorëzimit e cakton organi kompetent.  
24.2. Dorëzimi me postë do të kryhet në momentin kur qytetari e merr dokumentin e 

udhëtimit. Në rast se qytetari nuk e tërheq dokumentin e udhëtimit brenda tetë 
ditësh nga marrja e njoftimit mbi dorëzimin postar, dokumenti i udhëtimit do ti 
kthehet autoritetit kompetent i cili e ka lëshuar atë.  

24.3. Shtetasit nga paragrafi 3 i nenit 8 të këtij ligji, dokumenti i udhëtimit i dorëzohet 
pranë organit të Republikes se Kosovës jashtë shtetit, kompetent për kryerjen e 
punëve diplomatike konsullore.  

 
Neni 25 

 
25.1. Ne raste të humbjes apo vjedhjes së pasaportës, poseduesi duhet menjëherë apo 

jo më vone se tetë ditë të lajmërojë policinë përmes formularit, që përmban të 
dhënat nga pikat a,b,c, të paragrafit 2 të nenit 23 të këtij ligji.  

25.2. Për humbjen e dokumentit të udhëtimit jashtë shtetit, shtetasi duhet menjëherë te 
paraqes, e nëse kjo nuk është e mundur më së voni tetë ditë pas hyrjes në 
Republikën e Kosovës, të lajmërojë policinë në mënyrën e përcaktuar në 
paragrafin 1 të këtij neni.  

25.3. Në rastin e lajmërimit te humbjes së pasaportës, është e nevojshme të cekën të 
dhënat e vërteta mbi rrethanat e humbjes së pasaportës.  

25.4. Në bazë të paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, pas shpalljes publike te humbjes nga 
ana e shtetasit, organi kompetent dokumentin e udhëtimit e shpall te pavlefshëm.  

25.5. Organi kompetent, me kërkesën e shtetasit, lëshon pasaportën e re, pas shpalljes 
publike te pavlefshmërisë së pasaportës.  

 
Neni 26 

 
26.1. Lidhur me kërkesën për tu pajisur me pasaportë, organi kompetent duhet të 

vendosë brenda 15 ditëve pas paraqitjes së kërkesës.  
26.2. Shtetasit të cilët janë lindur jashtë Republikës së Kosovës, dhe të cilët nuk janë 

të regjistruar në librat e të lindurve apo shtetësisë, dhe për të cilët është e 
domosdoshme të vërtetohet shtetësia dhe të dhënat tjera personale, organi 
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kompetent mund të kërkoj që ata të paraqesin certifikatën e lindjes dhe provën 
mbi shtetësinë, në të cilin rast periudha brenda së cilës duhet të lëshohet 
dokumenti i udhëtimit mund të zgjatet për tridhjetë ditë.  

26.3. Në rastin, kur organi kompetent dyshon për saktësinë e të dhënave nga neni 25 
paragrafi 3 të këtij ligji, afati për lëshimin e dokumentit të udhëtimit mund të 
shtyhet për kohën e verifikimit të të dhënave, e cila nuk mund të zgjatë më 
shumë se 60 ditë. 

 
Neni 27 

 
27.1. Organi kompetent, tek i cili ka qenë e paraqitur kërkesa për tu pajisur me 

pasaportë e refuzon kërkesën në bazë të vendimit të gjykatës nëse: 
a) kundër shtetasit, që ka bërë kërkesën për lëshimin e pasaportës është duke u 

zhvilluar procedurë penale respektivisht zhvillohet procedura për zgjidhjen 
e martesës si dhe njohjen e të drejtës prindërore, nëse gjykata kërkon 
ndalesën e lëshimit të pasaportës;  

b) ekzistojnë interesat e mbrojtjes së shtetit, të përcaktuara në ligj;  
c) shtetasit i është shqiptuar së paku dy herë dënimi me burg për veprat penale 

të prodhimit të kundërligjshëm dhe trafikimit të narkotikëve, falsifikim të 
parave, kontrabandim, falsifikim të dokumenteve, prodhim kundërligjor dhe 
trafikim të armëve apo eksplozivëve, kalim të kundërligjshëm të kufirit 
shtetëror, trafikimit me qenie njerëzore, terrorizmit ndërkombëtar, 
financimit të veprimtarisë terroriste dhe vepra tjera penale në lidhje me 
shtetet e huaja,  

27.2. Nëse gjykata ka nxjerrë aktgjykim të plotfuqishëm kundër shtetasit të bazuar në 
pikat a,b,c të paragrafit 1 të këtij neni, duhet të njoftojë organin kompetent mbi 
refuzimin e kërkesës dhe për këtë duhet të japë arsyetim.  

27.3. Nëse ndonjëra nga arsyet nga pikat a,b,c, të paragrafit 1 të këtij neni, është 
paraqitur pas lëshimit të pasaportës, organi kompetent për dhënien e pasaportës 
duhet te nxjerri vendim mbi marrjen e pasaportës.  

27.4. Ankesa kundër vendimit në bazë të paragrafit 3 te këtij neni, nuk e ndalon 
ekzekutimin e vendimit.  

 
Neni 28 

 
28.1. Për pushimin e arsyeve për refuzimin e kërkesës për tu pajisur me pasaportë, 

gjykata kompetente, menjëherë duhet ta lajmërojnë organin kompetent.  
28.2. Konsiderohet, që nuk ka më arsye për refuzimin e kërkesës për lëshimin e 

pasaportës nga paragrafi 1 i nenit 27 të këtij ligji, nëse gjykata kompetente, nuk 
e përtërinë ndalesën.  

 
Neni 29 

 
29.1. Për ankesën kundër vendimit për refuzimin e kërkesës për lëshimin e pasaportës, 

respektivisht për marrjen e pasaportës, që e ka lëshuar organi kompetent apo 
misioni diplomatik konsullor, vendos Ministria për Punë të Brendshme.  

29.2. Qeveria do të vendosë mbi ankesën e parashtruar kundër vendimit të shkallës së 
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parë të Ministrisë përgjegjëse për Punë të Brendshme për refuzimin e kërkesës 
për dhënien e pasaportës apo marrjes së pasaportës.  

 
Neni 30 

 
Me kërkesën e shtetasit, të cilit i është refuzuar lëshimi i pasaportës, respektivisht, të 
cilit i është marrë pasaporta, gjykata që ka kërkuar ndalesën e lëshimit, për arsyet të 
veçanta (vdekja e anëtarit të ngushtë të familjes, shërimi jashtë shtetit, punët urgjente 
zyrtare, etj) mund të lejojë lëshimin e pasaportës me afat të kufizuar, jo më të gjatë se 
60 ditë. 
 

KREU V 
EVIDENCAT 

 
Neni 31 

 
31.1. Organet, që sipas këtij ligji janë kompetente për lëshimin e dokumenteve te 

udhëtimit, udhëheqin dhe mbajnë evidencat e posaçme.  
31.2. Evidenca përmban këto të dhëna:  

a) llojin e dokumentit të udhëtimit;  
b) datën e lëshimit të dokumentit të udhëtimit;  
c) vlefshmërinë e dokumentit të udhëtimit, dhe lejes se referuar ne nenin 9 të 

këtij ligji;  
d) për numrin serik dhe të regjistrimit të dokumentit të udhëtimit;  
e) për dokumentet e udhëtimit të humbura, dëmtuara dhe të vjedhura;  
f) të dhënat nga neni 9 paragrafi 3 te këtij ligji;  
g) nga neni 23 i këtij ligji;dhe  
h) nga neni 27 i këtij ligji.  

31.3. Të dhënat nga evidenca i udhëheq organi kompetent pesë vite pas pushimit të 
vlefshmërisë së dokumentit të udhëtimit, përveç të dhënave nga neni 27 i këtij 
ligji, që organi kompetent vepron ne pajtim me ligjin për materialin arkivor.  

31.4. Organi kompetent do të mbaj evidencën gjithashtu edhe në bazën qendrore të të 
dhënave të Ministrisë për Punë të Brendshme.  

 
Neni 32 

 
32.1. Të dhënat e përfshira në evidenca do të përdoren, gjatë kryerjes së detyrave nga 

të punësuarit e Ministrisë për Punë të Brendshme dhe të Ministrisë për Punë te 
Jashtme, këto të dhëna mund të përdoren edhe nga policia, ne rastet kur është e 
përcaktuar me ligj.  

32.2. Pamja e fytyrës së bartësit të dokumentit të udhëtimit, e ruajtur si e dhënë 
biometrike mund të përdoret vetëm për verifikimin e vërtetësisë së dokumentit 
të udhëtimit dhe identitetit të bartësit të dokumentit të udhëtimit gjatë kalimit të 
kufirit shtetëror.  

32.3. Të dhënat personale të referuara në nenin 23 mund të përdoren nga ndërmarrja 
apo organizata e autorizuar nga paragrafi 3 i nenit 14 të këtij ligji, për qëllime të 
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plotësimit me informata të formularëve të dokumenteve të udhëtimit, por këto të 
dhëna do të shkatërrohen brenda tridhjetë ditësh pas përdorimit të tyre nen 
mbikëqyrjen e Ministrisë për Punë te Brendshme.  

 
KREU VI 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 33 
 
33.1. Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji e bënë Ministria për Punët 

e Brendshme dhe Ministria kompetente për Punë të Jashtme, secila brenda 
përgjegjësive të veta. Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të nenit 4 të këtij 
ligji e bënë edhe policia.  

33.2. Ndërmarrja apo organizata nga neni 14 i këtij ligji, është e obliguar që personave 
të autorizuar nga Ministria për Punë të Brendshme dhe Ministria për Pune të 
Jashtme, secila brenda përgjegjësive të veta, tu mundësojnë mbikëqyrjen e 
hapësirave, ku bëhet prodhimi apo ruajtja e formularëve nga neni 14 i këtij ligji.  

33.3. Personi i autorizuar nga paragrafi 2 i këtij neni gjatë kryerjes së mbikëqyrjes ka 
të drejtë dhe për detyrë të:  
a) urdhërojë, që brenda afatit te caktuar, te mënjanohen pa rregullsitë dhe 

mangësitë e zbuluara ne prodhim, apo deponim të formularëve nga neni 14 i 
këtij ligji;  

b) urdhëroj ndërprerjen e prodhimit dhe deponimit te formularëve nga neni 14, 
në qoftë se  

c) gjendet personi i cili nuk i përmbush kushtet nga paragrafi 4 i nenit 14 të 
këtij ligji;  

d) njoftojë autoritetin kompetent për mbrojtjen e të dhënave personale, nëse 
konsideron që të  

e) dhënat personale përdoren në kundërshtim me paragrafët 2 dhe 3 të nenit 32 
të këtij ligji.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 34 
 
Me gjobë prej 200 € deri 800 € do të dënohet për kundërvajtje personi: 

a) i cili posedon dokumentin e udhëtimit të vlefshëm dhe e merr tjetrin e llojit 
të njëjtë (neni 4 i këtij ligji);  

b) i cili shet apo i huazon dokumentin e vetë të udhëtimit tjetrit, respektivisht e 
blen apo e përdorë dokumentin e udhëtimit të huaj si të vetin apo ndryshon, 
respektivisht i shlyen të dhënat në dokumentin e udhëtimit, (neni 6 i këtij 
ligji);  

c) i cili në lajmërimin e humbjes, cek të dhënat jo të vërteta për rrethanat e 
humbjes së dokumentit te udhëtimit (paragrafi 3 i nenit 25 të këtij ligji).  
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Neni 35 
 
35.1. Me gjobë prej 50€ deri 200€ do të dënohet për kundërvajtje personi, i cili:  

a) keqpërdor dokumentin e udhëtimit apo merr dokumentin e huaj të udhëtimit 
me qëllim të sigurimit të ndonjë përfitimi apo të drejte (neni 6 i këtij ligji);  

b) dokumentin e udhëtimit në afatin e caktuar pas paraqitjes së arsyeve për 
skadimin e vlefshmërisë së tij, nuk ia dorëzon organit kompetent (sipas 
paragrafi 2 të nenit 21 të këtij ligji);  

c) dokumentin e udhëtimit nuk ja dorëzon organit kompetent në afatin e 
caktuar (sipas paragrafit 1 të nenit 20 të këtij ligji).  

35.2. Me gjobë prej 300 € deri 1000 € do të dënohet për kundërvajtje personi juridik 
që e merr dokumentin e udhëtimit të huaj me qëllim të sigurimit të ndonjë 
përfitimi apo të drejte (sipas nenit 6 të këtij ligji).  

35.3. Me gjobë prej 100 € deri 200 € do të dënohet për kundërvajtje edhe personi 
përgjegjës i personit juridik (paragrafi 2 i nenit 35 të këtij ligji).  

 
KREU VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 36 
 
Brenda afatit prej tre muaj, pas hyrjes në fuqi te këtij Ligji, Ministri kompetent për 
Punë te Brendshme në bashkëpunim me Ministrin kompetent për Punë të Jashtëm, me 
Udhëzim Administrativ do të përcaktoj: 

a) formën e formularëve nga neni 9, 14, 23 dhe 25 i këtij ligji;  
b) metodën e mbajtjes së evidencave nga nenin 31;  
c) procedurën dhe metodën e prodhimit, lëshimit dhe dorëzimit të dokumentit 

te udhëtimit, dhënien e lejes së përfaqësuesit ligjor nga nenin 9 dhe 
shpërndarjen, mbajtjen, përdorimin, kthimin dhe shkatërrimin e te dhënave 
nga nenit 12;  

d) çmimin e dokumentit të udhëtimit, të cilin shtetasi do ti paguaj organit 
kompetent.  

 
Neni 37 

 
Qeveria e Republikës së Kosovës me propozimin e Ministrisë për Punët e Jashtme, në 
afatin prej tre muajve, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, cakton kriteret për përcaktimin e 
interesave të Republikës së Kosovës në bazë të së cilave mund të lëshohet pasaporta 
diplomatike dhe pasaporta zyrtare.. 
 

Neni 38 
 
Dokumentet e udhëtimit te lëshuara nga UNMIK-u, mund të përdoren deri në nxjerrjen 
e një vendimi të ri për vlefshmërinë e tyre. 
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Ligji Nr. 03/L-037 për dokumentet e udhëtimit 

Neni 39 
 
Ky ligj shfuqizon të gjitha dispozitat e ligjit të aplikueshëm të cilat janë në kundërshtim 
me të. 
 

KREU IX 
HYRJA NË FUQI 

 
Neni 40 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
Me datën: 20.02.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 27 / 03 QERSHOR 2008 
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LIGJI Nr. 03/L-217 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-037 

PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-037 
PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Neni 2 i ligjit në fuqi, pas përkufizimit „të dhënat personale“ i shtohen edhe katër 
përkufizime të reja si vijon: 
“Libreza detare” - është dokument i vlefshëm i udhëtimit i pajisur me vizë që i 
lëshohet anëtarit të ekuipazhit të mjetit lundrues, anijes për lundrim jashtë shtetit” 
“Viza” - nënkupton lejen për hyrje, kalim transit në shtetin e caktuar, për të hyrë në 
territorin e tij dhe për të qëndruar për një afat të caktuar kohor në bazë të kërkesës së 
një shtetasi, e cila ne formë të fletëngjitëses i vendoset në dokumentin e tij /saj të 
udhëtimit. 
“ONAC” – organizata ndërkombëtare e aviacionit civil. 
“SLDH“ – struktura logjike e të dhënave. 
 

Neni 2 
 
Neni 3 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Pasaporta është dokument që përmban të dhënat personale, në formë fizike dhe 
elektronike, që i lëshohet shtetasit të Republikës së Kosovës për të kaluar kufirin 
shtetëror dhe për të vërtetuar identitetin dhe shtetësinë e bartësit të dokumentit. 
 

Neni 3 
 
Neni 4 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Shtetasi i Republikës së Kosovës ka të drejtë të ketë vetëm një dokument udhëtimi të 
llojit të njejtë. 
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Neni 4 
 
Neni 7 i ligjit në fuqi pas pikës f) shtohet shtohet një pikë e re g) si vijon: 
g) Libreza detare 
 

Neni 5 
 
Neni 12 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
12.1. Fletudhëtimi-Dokumentin e udhëtimit për kthim e lëshon misioni diplomatik 

apo konsullor i Republikës së Kosovës për shtetasit që kanë mbetur pa 
dokument udhëtimi jashtë shtetit apo i ka skaduar afati i vlefshmërisë së 
dokumentit të udhëtimit.  

12.2. Misioni diplomatik apo konsullor nga paragrafi 12.1. i këtij neni, duhet të 
verifikojë identitetin, statusin e qëndrimit të shtetasit të cilit duhet t’i lëshohet 
fletudhëtimi për kthim.  

 
Neni 6 

 
Neni 14 i ligjit në fuqi, paragrafi 14.2. riformulohet si vijon: 
14.2. Dokumenti i udhëtimit përmban këto të dhëna:  

a) Emrin e shtetit;  
b) Stemën e shtetit  
c) Llojin e Dokumentit të Udhëtimit;  
d) Kodin e Dokumentit;  
e) Kodin e shtetit;  
f) Numrin serik të dokumentit të udhëtimit;  
g) Mbiemrin;  
h) Emrin;  
i) Shtetësinë;  
j) Datëlindjen;  
k) Numrin personal;  
l) Gjininë;  
m) Vendin e lindjes;  
n) Gjatësinë;  
o) Ngjyrën e syve;  
p) Datën e lëshimit;  
q) Autoritetin e lëshimit;  
r) Datën e skadimit;  
s) Nënshkrimin;  
t) Fotografinë e bartësit.  

 
Neni 7 

 
Neni 15 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
15.1. Formularët dhe dokumentet e udhëtimit të pa personalizuara shtypen sipas Ligjit 

për përdorimin e Gjuhëve në Republikën e Kosovës.  
15.2. Personalizimi i dokumenteve të udhëtimit bëhet në alfabetin latin.  

 323 



 
Ligjet administrative 

Neni 8 
 
Neni 18 i ligjit në fuqi pas paragrafit 18.1. shtohet një paragraf i ri 18.2. si vijon: 
18.2. Libreza detare lëshohet në afat vlefshmërie prej dy (2) vitesh 
 

Neni 9 
 
Neni 23 i ligjit në fuqi pas paragrafit 23.7. shtohet një paragraf i ri 23.8. si vijon: 
23.8. Të gjitha të dhënat ne dokumentet e udhëtimit ruhen në çip në formë elektronike, duke 

përfshirë edhe gjurmët e gishtërinjve sipas “SLDH”në bazë të standardit ONAC. 
 

Neni 10 
 
Neni 29 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Për ankesën kundër vendimit për refuzimin e kërkesës për lëshimin e pasaportës ose 
për marrjen e pasaportës që e ka lëshuar organi kompetent apo misioni diplomatik 
konsullor vendos Qeveria e Republikës së Kosovës 
 

Neni 11 
 
Neni 34 i ligjit në fuqi pika b) fshihet, ndërsa pika ekzistuese c) rinumërohet tani si pikë b). 
 

Neni 12 
 
1. Neni 35 i ligjit në fuqi paragrafi 35.1. pika a) fshihet, ndërsa pikat ekzistuese b) 

dhe c) rinumërohen tani si pika a) dhe b).  
2. Neni 35 i ligjit në fuqi paragrafi 35.2. fshihet, ndërsa paragrafi 35.3. rinumërohet si 

paragraf 35.2.  
 

Neni 13 
 
Neni 38 i ligjit në fuqi riformulohet si vijon: 
Dokumentet e udhëtimit të lëshuara nga Republika e Kosovës mund të përdoren deri në 
skadimin e afatit të vlefshmërisë së tyre. 
 

Neni 14 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-217 
7 tetor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-062-2010, datë 25.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 88 / 25 NËNTOR 2010 
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Ligji Nr. 03/L-136 për dhënien e lejes për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në… 

LIGJI Nr. 03/L-136 
PËR DHËNIEN E LEJES PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE 

TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Duke pasur parasysh dispozitat e nenit 41 të Ligjit për të huajt; 
 
Me qëllim të vendosjes dhe aplikimit të dispozitave ligjore për dhënien e lejeve për 
punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës, 
 
Miraton: 
 
LIGJ PËR DHËNIEN E LEJES PËR PUNË DHE PUNËSIMIN E SHTETASVE 

TË HUAJ NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon mënyrën, kushtet dhe procedurat e dhënies së lejes së punësimit për 
shtetasit e huaj në Republikën e Kosovës, sipas kushteve të përcaktuara me ligj, 
konventave ndërkombëtare të punës dhe marrëveshjeve ndërshtetërore. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Me këtë ligj vendosen rregullat për punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e 
Kosovës. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Në zbatim të këtij ligji termat vijuese kanë këto kuptime: 

“I huaj” është çdo person, i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës. 
“Leje pune” është dokumenti zyrtar i dhënë një të huaji nga organi kompetent, për 
qëllime biznesi, për t’u punësuar ose për t’u vetëpunësuar. 
“Emigrim” është lëvizja e një personi apo grupi personash nga territori i 
Republikës së Kosovës në një vend tjetër, në përputhje me ligjet dhe aktet 
nënligjore, që rregullojnë daljen nga vendi i origjinës, udhëtimin, transitin, hyrjen 
dhe qëndrimin në vendin e pritës. 
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“Imigrimi” është lëvizja e një personi apo grupi personash, të cilët hyjnë në 
territorin e Republikës së Kosovës nga një vend tjetër, në përputhje me ligjet dhe 
aktet nënligjore. 
“Leje qëndrimi” është dokumenti që i jepet të huajit për të qëndruar në territorin e 
Republikës së Kosovës. 
“Azil” - është mbrojtja që Kosova i ofron refugjatëve. Azili përfshin të drejtën për 
vendqëndrim në Republikën e Kosovës si dhe të drejtat e tjera që parashihen me 
ligj. 
“Puna Sezonale” është marrëdhënie e punës në kohë të caktuar e cila mund të 
zgjatë tre (3) deri nëntë (9) muaj. 

 
Neni 4 

Politikat për dhënien e lejes së punës për shtetasit e huaj 
 
1. Qeveria e Republikës së Kosovës në përputhje me politikën e migracionit, gjendjes 

dhe lëvizjes në tregun e punës, në fund të çdo viti cakton numrin e lejeve të punës 
për vitin e ardhshëm, për shtetasit e huaj, në përputhje me nevojat dhe mundësitë e 
punësimit të të huajve në vendin tonë.  

2. Numrin e lejeve për punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës e 
propozon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

3. Numri i lejeve të punës për punësimin e shtetasve të huaj caktohet më së largu, deri 
më 15 dhjetor të vitit aktual, për vitin e ardhshëm.  

 
Neni 5 

Leja e Punës 
 
1. Personat fizikë, që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në 

territorin e Republikës së Kosovës për një afat kohor prej se paku tre (3) muaj, 
duhet të pajisen me leje pune të lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie 
Sociale.  

2. Personi juridik nëse i plotëson kushtet dhe kriteret sipas këtij ligji dhe ligjeve tjera 
në Republikën e Kosovës duhet të pajiset me leje pune nga Ministria e Punës dhe 
Mirëqenie Sociale.  

 
Neni 6 

Llojet e lejeve të punës 
 
1. Llojet e lejeve të punës mund të jenë:  

1.1. leje pune e tipit A i jepet të huajve për një kohë jo më shumë se gjashtë (6) 
muaj;  

1.2. leje pune e tipit B i jepet të huajve për t’u punësuar në një profesion të 
caktuar në një zonë gjeografike të caktuar të një punëdhënës të caktuar;  

1.3. leja e punës e tipit B jepet për një periudhë një (1) vjeçare;  
1.4. ky tip leje pune mund të ripërtërihet për një afat kohor njëvjeçar, kur nuk 

kanë ndryshuar rrethanat kryesore të dhënies së lejes së punës së 
mëparshme;  
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1.5. leje pune e tipit C i jepet të huajve rezidentë në Republikën e Kosovës, që 
kanë marrë leje pune të tipit B, vlefshmëria totale e të cilave kap afatin 
kohor minimal tre (3) vjeçar, gjatë një periudhe të vazhdueshme banimi. 
Leje pune e tipit C iu jepet të huajve për t’u punësuar në çdo veprimtari dhe 
në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, pa kufizime në punëdhënës 
të caktuar. Ky tip leje pune jepet për një afat kohor pesë (5) vjeçar;  

1.6. leje pune e tipi D (leje vetëpunësimi) u jepet personave të huaj të 
vetëpunësuar, duke kufizuar veprimtarinë e tyre në një zonë gjeografike të 
caktuar. Kohëzgjatja e kësaj leje pune është një vit (1) me të drejtë 
ripërtëritjeje;  

1.7. leje pune e tipit E (leje vetëpunësimi) u jepet personave të huaj të 
vetëpunësuar për çdo lloj veprimtarie dhe pa kufizime gjeografike, të cilat 
kanë marrë leje pune të njëpasnjëshme të tipit, vlefshmëria e të cilave ka 
afatin minimal tre (3) vjet. Kjo leje pune është e vlefshme me afat kohor 
deri në pese (5) vjet;  

1.8. leje pune e tipit F (për studentë) u jepet personave të huaj që studiojnë në 
Kosovë për vitin mësimor në vazhdim. Kjo leje pune jepet vetëm për orare 
pune të reduktuara gjatë vitit mësimor dhe me orar të plota pune gjatë 
pushimeve midis viteve akademike apo semestrave;  

1.9. leje pune e tipit G u jepet të huajve që investojnë në Republikën e Kosovës 
dhe punësojnë jo më pak se dy (2) shtetas kosovarë për çdo shtetas të huaj të 
punësuar. Afati i kësaj lejeje është një vit (1) me të drejtë ripërtëritjeje;  

1.10. leje pune e tipit H u jepet të huajve të cilët kanë pasur më parë leje të 
njëpasnjëshme të tipit G, vlefshmëria e të cilave kap afatin kohor minimal 
tre (3) vjet. Leja e punës e tipit H jepet për një afat kohor pesë (5) vjeçar.  

 
Neni 7 

Mënyra e paraqitjes së kërkesës për leje pune 
 
1. Kërkesa për pajisje me leje pune bëhet me shkrim përpara fillimit të punës, duke 

plotësuar formularët zyrtarë përkatës.  
2. Formularët për kërkesë merren në Zyrat e Punësimit të cilat veprojnë dhe punojnë 

në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  
 

Neni 8 
Organet kompetente për dhënien e lejes së punës 

 
1. Lejen e punës për Shtetasin e huaj dhe pa shtetësi e lëshon, Departamenti i Punës 

dhe Punësimit në Kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  
2. Leja e punës e cila është lëshuar për një punëdhënës, nuk mund të bartet te 

punëdhënësi tjetër.  
3. Leja e punës nuk mund t’iu lëshohet personave të cilit qëndrojnë në Kosovë sipas 

lejes (vizës) turistike.  
 

 327 



 
Ligjet administrative 

Neni 9 
Vazhdimi i lejes së punës 

 
1. Kërkesa për vazhdimin e lejes së punës, përveç lejes së punës sezonale, bëhet një 

muaj para mbarimit të afatit të lejes ekzistuese. 
2. Kërkesa vazhdohet brenda një muaji, nëse rrethanat kryesore të dhënies së 

mëparshme të lejes së punës nuk kanë ndryshuar. 
3. Për kërkesën e vazhdimit të lejes së punës dhe vazhdimin e qëndrimit të 

përkohshëm, vendimi merret në të njëjtën kohë. 
 

Neni 10 
Dokumenti zëvendësues i lejes së punës 

 
1. Në rastet kur leja e punës humbet ose dëmtohet, zëvendësohet me një leje pune të 

re.  
2. Për periudhën gjatë së cilës kryhet procedura e ripërtëritjes së lejes së punës, të 

huajit do ti jepet një leje pune e përkohshme, me vlefshmëri nga koha e dorëzimit 
të lejes së vjetër deri në pajisjen e të huajit me leje pune të re.  

3. Në rast të humbjes së lejes se punës, shtetasi i huaj është i detyruar ta shpallë të 
pavlefshme në shtypin ditor të Kosovës.  

 
Neni 11 

Shkaqet e refuzimit të dhënies së lejes së punës 
 
1. Dhënia e lejes së punës për një shtetas të huaj do të refuzohet, nëse:  

1.1. gjendja e tregut kosovar të punës nuk e lejon këtë punësim të rregulluar me 
akt nënligjor;  

1.2. marrëdhëniet dhe kushtet e shprehura në kontratë nuk përmbushin kërkesat 
e legjislacionit kosovar si dhe të konventave ndërkombëtare; 

1.3. informacioni dhe dokumentet e kërkuara lihen qëllimisht të paplotësuara 
apo janë të pasakta;  

1.4. punëmarrësi i huaj nuk paraqet kërkesën brenda afatit të përcaktuar për 
ripërtëritjen e lejes së punës;  

1.5. ka arsye të rëndësishme që përbëjnë rrezik për sigurinë e Republikës së 
Kosovës.  

 
Neni 12 

Ndërprerja e lejes së punës 
 
1. Leja e punës ndërpritet kur:  

1.1. skadon afati kohor për të cilën ajo është lëshuar;  
1.2. i huaji largohet nga Republika e Kosovës për një periudhë mbi gjashtë (6) 

muaj;  
1.3. ndërkrehet leja e qëndrimit në Republikën e Kosovës;  
1.4. sjelljet e të huajve janë në kundërshtim me legjislacionin e Kosovës.  
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Neni 13 
Përjashtimet nga detyrimet për pajisje me leje pune 

 
1. Përjashtohen nga pajisja me leje pune, kategoritë e mëposhtme të të huajve:  

1.1. përfaqësuesit e përfaqësive diplomatike të organizatave ndërkombëtare me 
status diplomatik, si dhe të huaj që janë punonjës të këtyre përfaqësive;  

1.2. personeli kyç i ndërmarrjeve tregtare i cili është definuar me marrëveshjen 
për stabilizim-asocimin në mes shteteve anëtare të BE-së dhe Kosovës;  

1.3. përfaqësuesit e organizatave joqeveritare pa qëllime fitimi;  
1.4. drejtorë ekzekutivë të kompanive të huaja që kanë veprimtari apo që kanë 

qëllim të hapin veprimtari në Republikën e Kosovës;  
1.5. profesionistë të një kompanie të huaj, që vijnë për të punuar në degët apo 

filialet e kësaj kompanie në Republikën e Kosovës;  
1.6. specialistë të ardhur në kuadrin e marrëveshjeve dypalëshe e shumëpalëshe;  
1.7. personeli i transportit ndërkufitar i mallrave dhe njerëzve;  
1.8. lektorë, pjesëtarë të stafeve shkencore, pedagogë të universiteteve, pjesëtarë 

të stafeve shkencore të organizatave shkencore private, nëse ka interes 
publik, si shkak i njohurive të tyre të veçanta;  

1.9. përfaqësues të mas-medias, korrespondentë ose reporterë, që punojnë për 
një punëdhënës të huaj;  

1.10. studentë të universiteteve që marrin pjesë në një shkëmbim të punëve gjatë 
pushimeve veriore, si rezultat i marrëveshjeve përkatëse.  

1.11. zyrtarët ushtarak dhe civil të qeverive të shteteve tjera, të cilët në Kosovë 
vijnë për të punuar në bazë të kontratës për bashkëpunim me Qeverinë e 
Kosovës;  

1.12. përfaqësuesit e bashkësive fetare të cilët kryejnë veçanërisht punët që lidhen 
me shërbimin fetarë.  

 
Neni 14 

Anulimi i lejes së punës 
 
1. Leja e punës anulohet nga organi kompetent nëse:  

1.1. është lëshuar në bazë të të dhënave të pavërtetuara për punëtorin apo 
punëdhënësin;  

1.2. punëdhënësi nuk e lidh kontratën me të huajin në afatin e paraparë ligjor;  
1.3. i huaji në bazë të lejes së punës, kryen punët për të cilat nuk është lidhur 

kontrata e punës;  
1.4. punon për punëdhënësin tjetër me të cilin në bazë të lejes së punës nuk ka 

mundur të lidhë kontratë pune;  
1.5. të huajit nuk iu është lejuar apo iu është ndërprerë qëndrimi i përkohshëm në 

Republikën e Kosovës.  
 

Neni 15 
Kushtet e veçanta për punësimin e shtetasit të huaj 

 
1. Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjeve të tjera në 
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fuqi, shtetasi i huaj për t’u punësuar në Republikën e Kosovës, duhet të përmbushë 
edhe këtë kusht: 
1.1. të ketë lejen e qëndrimit në Republikën e Kosovës, sipas Ligjit për të Huaj; 

 
Neni 16 

Dokumentacioni i nevojshëm 
 
1. Me kërkesën për lejen e punës, punëdhënësi është i obliguar të dorëzojë:  

1.1. Dokumentin për lejen e qëndrimit në Republikën e Kosovës, apo vërtetimin 
për posedimin e vizës së vlefshëm zyrtare;  

1.2. Të dhënat për vendin e punës, kualifikimin dhe llojin e punës për punësimin 
e shtetasit të huaj;  

1.3. Të dhënat për selinë e punëdhënësit, me arsyetimin për nevojën e punës për 
shtetasin e huaj, kushtet e lidhjes së kontratës së punës, për numrin e të 
punësuarve, llojet e punës dhe kohëzgjatjen e tyre;  

1.4. Certifikatën për regjistrim të biznesit apo veprimtari të ngjashme ose 
profesion të lirë, udhëheqë punët në ndërmarrjen e tij tregtare, ka shumicën 
e aksioneve në ndonjë shoqëri aksionare në Kosove apo të huajit të cilit i 
ofron shërbime në emër të punëdhënësit të huaj.  

1.5. Vërtetimin nga Zyra e Punësimit, përmes të cilit vërtetohet se në mesin e 
punëkërkuesve kosovarë nuk ka të atillë të cilët i plotësojnë kushtet e 
punësimit ku do të punojë shtetasi i huaj.  

 
Neni 17 

Kontrata e Punës 
 
1. Lidhja e kontratës për themelimin e marrëdhënies së punës për shtetasin e huaj 

bëhet në pajtueshmëri me legjislacionin nga fusha e punës dhe punësimit. 
 

Neni 18 
Afati i lëshimit të kontratës 

 
Punëdhënësi, është i obliguar ta lidhë kontratën e punës me shtetasin e huaj, në formë 
të shkruar para fillimit të punës, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e 
lëshimit të lejes së punës. 
 

Neni 19 
Barazia para ligjit 

 
Personi juridik dhe fizik ka përgjegjësi dhe obligime të barabarta në punë si shtetasi i 
Republikës së Kosovës, përveç nëse me marrëveshje ndërshtetërore apo konventa 
ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe. 
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Neni 20 
Afati për dhënien ose refuzimin e lejes së punës 

 
Afati për dhënien ose refuzimin e kërkesës për lejen e punës është jo më shumë se 
tridhjetë (30) ditë nga data e paraqitjes së dokumentacionit pranë organit kompetent. 
 

Neni 21 
Ankimi 

 
1. Në rast refuzimi të kërkesës për lejen e punës, shtetasi i huaj njoftohet me shkrim.  
2. Shtetasi i huaj apo personi tjetër i interesuar në afatin prej tetë (8) ditësh nga dita e 

njoftimit për refuzimin e kërkesës për lejen e punës, ka të drejtë ankese në 
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

3. Organi përgjegjës i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, lidhur me ankesën 
e paraqitur nga shtetasi huaj, në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh lëshon 
vendim, nga dita e paraqitjes së ankesës.  

4. Kundër vendimit mbi refuzimin e kërkesës për dhënien e lejes së punës për shkak 
të plotësimit të numrit të lejeve të përcaktuara nga Qeveria e Kosovës, nuk lejohet 
ankesa.  

5. Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për dhënien e lejes së punës nga 
paragrafi 1. i këtij neni, shtetasi i huaj, mund të iniciojë konflikt administrativ.  

 
Neni 22 

Dispozitat Ndëshkimore 
 
1. Punëdhënësi me cilësi të personit juridik do të ndëshkohet për kundërvajtje, 

dënime me të holla prej njëmijepesëqind (1.500) deri në tremijë (3000) Euro, nëse:  
1.1. e punëson shtetasin e huaj pa lejen e Punës;  
1.2. shtetasi i huaj sistemohet në pune tjetër në kundërshtim me lejen e punës 

dhe kontratën e punës;  
1.3. leja e punës bartet te ndonjë punëdhënës tjetër;  
1.4. shtetasit të huaj i vazhdohet kontrata e punës, pas përfundimit të lejes së 

punës.  
2. Shtetasi i huaj me cilësi të personit fizik do të ndëshkohet për kundërvajtje, me 

dënime me të holla prej pesëqind (500) deri njëmijë (1000) Euro, nëse:  
2.1. gjatë kryerjes së punës i shkelë rregullat dhe dispozita nga fusha e punës dhe 

sigurimit social;  
2.2. vazhdon të punojë edhe pas skadimit të afatit të lejes së punës;  
2.3. kryen veprimtari pa leje pune;  
2.4. ushtron veprimtari në kundërshtim me lejen e punës për të cilën i është 

lëshuar.  
 

Neni 23 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen në zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave tjera pozitive 
përkatëse e bën Inspektorati i Punës, në bazë të legjislacionit në fuqi. 
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Neni 24 
Hartimi i akteve nënligjore në pajtim me Ligjin 

 
Punëdhënësit kanë për detyrë që aktet nënligjore me të cilat rregullohen marrëdhëniet e 
punës për shtetasit e huaj t’i harmonizojnë me dispozitat e ligjit, më së largu brenda 
gjashtë (6) muajsh, pas hyrjes në fuqi të ligjit. 
 

Neni 25 
Organi kompetent për lëshimin e lejes së punës 

 
1. Organ kompetent për lëshimin e lejes se punës është Departamenti i Punës dhe 

Punësimit i cili vepron dhe punon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale.  

2. Departamenti i Punës dhe Punësimit është i obliguar që për lëshimin dhe 
ndërprerjen e lejes së punës, të informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme në 
afatin prej tri (3) ditësh nga dita e lëshimit, përkatësisht ndërprerjes së lejes së 
punës.  

3. Ministria e Punëve të Brendshme, në bazë të vendimit për ndërprerjen e lejes së 
qëndrimit të përhershëm apo të përkohshëm, në rastet kur shtetasi i huaj është i 
punësuar, sipas detyrës zyrtare, e informon Departamentin e Punës dhe Punësimit 
të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

 
Neni 26 

Zbatimi i Ligjit 
 
Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në afatit prej gjashtë (6) muajsh 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, në koordinim me ministritë përkatëse, nxjerr akte 
nënligjore, për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 27 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-136 
10 korrik 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-022-2009, datë 17.07.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 58 / 10 GUSHT 2009 
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LIGJI Nr. 04/L-160 
PËR AGJENCINË E REGJISTRIMIT CIVIL 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 333 
Kreu II: Agjencia e regjistrimit civil ............................................................................................................ 334 
Kreu III: Organizimi struktura dhe përgjegjësitë e agjencisë....................................................................... 335 
Kreu IV: Dispozitat përfundimtare............................................................................................................... 336 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR AGJENCINË E REGJISTRIMIT CIVIL 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon themelimin, organizimin, strukturimin, detyrat, përgjegjësitë dhe 
financimin e Agjencisë së Regjistrimit Civil. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Ministria -Ministria e Punëve të Brendshme;  
1.2. Ministër - Ministri i Punëve të Brendshme;  
1.3. Agjencia - Agjencia e Regjistrimit Civil;  
1.4. Kryeshefi - Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit Civil.  
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KREU II 
AGJENCIA E REGJISTRIMIT CIVIL 

 
Neni 3 

Themelimi dhe Statusi i Agjencisë 
 
1. Agjencia e Regjistrimit Civil themelohet si agjenci në kuadër të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme;  
2. Agjencia e Regjistrimit Civil është person juridik;  
3. Selia kryesore e agjencisë është në Prishtinë.  
 

Neni 4 
Parimet 

 
Agjencia e Regjistrimit civil ushtron veprimtarinë e saj sipas parimeve themelore të 
përcaktuara me Ligjin për Shërbimin Civil 
 

Neni 5 
Simbolet e Agjencisë 

 
Agjencia e ka stemën e cila propozohet nga kryeshefi i Agjencisë dhe miratohet nga 
Ministri. 
 

Neni 6 
Udhëheqja e Agjencisë 

 
Agjencia udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili për menaxhimin dhe administrimin e 
Agjencisë i përgjigjet drejtpërdrejt Ministrit. 
 

Neni 7 
Kryeshefi i Agjencisë 

 
Emërimi, mandati, lirimi dhe shkarkimi i Kyeshefit të Agjencisë bëhet në pajtim me 
legjislacionin në fuqi për Pozitat të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 8 
Funksionet e kryeshefit të Agjencisë 

 
1. Kryeshefi i Agjencisë është përgjegjës për:  

1.1. menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të Agjencisë  
1.2. organizimin e Administratës, punësimin e personelit dhe dhënien e urdhrave 

për punë nëpunësve civilë të Agjencisë;  
1.3. marrjen e vendimeve dhe nxjerrjen e akteve nënligjore që kanë të bëjnë me 

detyrat e Agjencisë  
1.4. menaxhimin efektive dhe efikas të resurseve që i janë besuar agjencisë;  
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1.5. përgatitjen e raporteve periodike dhe vjetore mbi punën e agjencisë të cilat 
raporte i dorëzohen ministrit;  

1.6. zhvillimin e planit vjetor dhe planit strategjik afatgjatë për administrimin 
efektiv dhe efikas të agjencisë.  

 
Neni 9 

Personeli i Agjencisë 
 
Personeli i punësuar në Agjenci e ka statusin e nëpunësve civil. 
 

KREU III 
ORGANIZIMI STRUKTURA DHE PËRGJEGJËSITË E AGJENCISË 

 
Neni 10 

Organizimi dhe struktura 
 
Organizimi dhe struktura e brendshme e Agjencisë rregullohet me akt nënligjor nga 
ministri. 
 

Neni 11 
Detyrat dhe përgjegjësitë 

 
1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë janë si në vijim:  

1.1. përgjigjet për të gjitha proceset në lidhje me aplikimin personalizimin dhe 
lëshimin e dokumenteve për shtetasit e Republikës së Kosovës dhe shtetasit 
e huaj;  

1.2. bën regjistrimin e automjeteve dhe lëshimin e patentë shofereve;  
1.3. administron dhe mirëmban bazën e të dhënave të regjistrit qendror të 

gjendjes civile;  
1.4. bashkëpunon me autoritetet e shteteve të huaja lidhur me çështjet që kanë të 

bëjnë me fushëveprimtarinë e saj;  
1.5. bën propozimin dhe inicimin e nxjerrjes apo plotësimin dhe ndryshimin e 

ligjeve dhe akteve nënligjore nga fushëveprimi i sajë;  
1.6. ofron shërbime profesionale dhe efikase për të gjithë qytetarët;  
1.7. kryen punë dhe detyra të tjera që janë në kompetencë të agjencisë.  

 
Neni 12 

Buxheti i Agjencisë 
 
1. Buxheti i agjencisë është vije buxhetore e në kuadër të buxhetit të ministrisë, të 

miratuar në pajtim me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe 
përgjegjësitë  

2. Kryeshefi i Agjencisë përgatit buxhetin e Agjencisë, të cilin pastaj ia përcjell 
ministrit për shqyrtim dhe procedim të mëtutjeshëm në përputhshmëri me 
procedurat e parapara me ligj.  
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3. Kryeshefi i Agjencisë është përgjegjës për menaxhimin efektiv dhe efikas të 
buxhetit të Agjencisë, në pajtim me ligjin dhe me rregullat e brendshme buxhetore 
të Ministrisë.  

4. Të hyrat buxhetore që krijohen nga veprimtaria e Agjenicisë derdhen në Buxhetin 
e Republikës se Kosovës.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 13 
Aktet nënligjore 

 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji, nxirren brenda afatit kohor prej gjashtë (6) 
muajsh, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 14 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Udhëzimi administrativ nr. 17/2010 për 
Organizimin dhe Strukturimin e Agjencisë për Regjistrim Civil si dhe çdo dispozitë 
tjetër ligjore që bie në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 15 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-160 
14 shkurt 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-004-2013, datë 04.03.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 12 MARS 2013, 
PRISHTINË 
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PËR RIPRANIM 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme ................................................................................................................ 337 
Kreu II: Procedurat për ripranim .................................................................................................................. 338 
Kreu III: Dispozitat përfundimtare............................................................................................................... 340 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR RIPRANIM 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton rregullat dhe procedurat për ripranimin e një personi i cili është 
shtetas i Republikës së Kosovës ose i huaji, i cili nuk përmbush ose nuk përmbush më, 
kushtet në fuqi për hyrje apo qëndrim në territorin e shtetit kërkues. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Ripranimi – akti i autoriteteve kompetente të Republikës së Kosovës për 
ripranim të shtetasve të vet dhe shtetasve të vendit të tretë.  

1.2. Shtetas i Kosovës - çdo person i cili posedon shtetësinë ose ka të drejtë për 
shtetësinë e Republikës së Kosovës sipas Ligjit mbi Shtetësinë e Republikës 
së Kosovës.  

1.3. I huaj - një person i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës.  
1.4. Dëshmi e shtetësisë së Kosovës – dëshmia e përcaktuar sipas ligjit për shtetësinë.  
1.5. Autoriteti kompetent - Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës -

Departamenti për Shtetësi Azil dhe Migracion (DSHAM).  
1.6. Shteti kërkues - çdo shtet i cili paraqet kërkesën për ripranim tek autoritetet 

e Republikës së Kosovës për kthimin e një personi.  
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1.7. Autoriteti kompetent i shtetit kërkues - organi i autorizuar i shtetit 
kërkues i cili parashtron kërkesën për kthim.  

1.8. Kërkesa për ripranim - një kërkesë me shkrim e dërguar nga shteti 
kërkues autoriteteve kompetente të Kosovës për kthimin e një personi në 
territorin e Republikës së Kosovës.  

1.9. Të dhëna - të dhënat personale të një personi i cili është subjekt i kërkesës 
për ripranim që, përmban: emri, mbiemri, data dhe vendi i lindjes, 
vendbanimi i fundit në Kosovë, të dhënat për prindërit që janë të ruajtura 
dhe të përdorura vetëm për qëllim të ripranimit në përputhje me ligjin për 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
KREU II 

PROCEDURAT PËR RIPRANIM 
 

Neni 3 
Ripranimi i Shtetasve të Republikës së Kosovës 

 
Autoriteti kompetent do të ripranojë në territorin e tij shtetasin i cili nuk përmbush ose 
nuk përmbush më kushtet në fuqi për hyrje apo qëndrim në territorin e shtetit kërkues. 
 

Neni 4 
Dëshmia dhe e drejta për shtetësinë e Kosovës 

 
Dëshmia për shtetësinë do të vërtetohet ose ne mënyrë te arsyeshme prezumohet kur 
personi ka shtetësinë ose ka të drejtë që të merr shtetësinë e Republikës së Kosovës 
sipas nenit 28 dhe 29 të Ligjit nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës. 
 

Neni 5 
Prezumimi i shtetësisë së Kosovës 

 
Prezumimi i shtetësisë bëhet nga kopjet e dokumenteve që dëshmojnë shtetësinë apo të 
drejtën për shtetësinë sipas nenit 4 te këtij ligji, përfshirë edhe ato me afat të skaduar 
apo ndonjë dokument tjetër përmes të cilit mund të prezumoj shtetësinë. 
 

Neni 6 
Ripranimi i te huajve në Republikën e Kosovës 

 
1. Autoriteti kompetent do të ripranoj në territorin e tyre të huajin i cili nuk plotëson 

apo nuk plotëson më, kushtet për hyrje dhe qëndrim të ligjshëm në shtetin kërkues, 
me kusht që i huaji: 
1.1. plotëson kushtet për të hyr dhe qëndruar në mënyrë të ligjshme në 

Republikën e Kosovës sipas ligjit mbi të huaj; apo  
1.2. në mënyrë te kundërligjshme ka hyrë dhe qëndruar në territorin e 

Republikës së Kosovës para hyrjes në shtetin kërkues.  
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Neni 7 
Inicimi i procedurës së ripranimit 

 
1. Pas marrjes së kërkesës së ripranimit nga një shtet kërkues, autoriteti kompetent do 

të konfirmojë nëse personi subjekt i ripranimit: 
1.1. ka shtetësinë e Republikës së Kosovës;  
1.2. plotëson kriteret e së drejtës për marrjen e shtetësisë së Republikës së 

Kosovës, sipas Ligjit për shtetësinë e Kosovës apo;  
1.3. është i huaji i cili mban një vizë të vlefshme ose leje qëndrimi të lëshuar nga 

Republika e Kosovës dhe nuk është në posedim të një vize të vlefshme 
dhe/ose ndonjë dokument tjetër që do ta lejonte atë për të hyrë dhe/ose 
qëndrojnë në territorin e shtetit kërkues. 

2. Ripranimi i personit i cili është subjekt i kërkesës së ripranimit bëhet pas 
konfirmimit nga autoriteti kompetent.  

3. Autoriteti kompetent do të informojë shtetin kërkues për vendimin e tij në formë të 
shkruar brenda tridhjetë (30) ditë pune, pas marrjes së kërkesës, pas kalimit te këtij 
afati aprovimi për pranimin konsiderohet i dhënë.  

4. Në qoftë se personi, subjekt i kërkesës së ripranimit posedon dokument të 
vlefshëm udhëtimi, autoriteti kompetent duhet të informojë shtetin kërkues për 
vendimin e tij brenda tri (3) ditë pune pas marrjes se kërkesës.  

5. Autoriteti kompetent mund të kërkojë informacion shtesë nga shteti kërkues në 
lidhje me karakteristikat specifike të personit në fjalë, me kusht që informata e 
kërkuar nuk prek mbrojtjen e të dhënave personale apo rregullat e privatësisë së 
shteteve kërkuese, pa cenuar detyrimin e tij për ripranimin e shtetasve dhe të 
huajve sipas nenit 3 dhe 6 të këtij ligji.  

6. Pranimi ose refuzimi i kërkesës për ripranim bëhet në formë të shkruar.  
 

Neni 8 
Dokumentet e udhëtimit për kthim 

 
1. Pas konfirmimit të kërkesës për ripranim, autoriteti kompetent menjëherë dhe jo 

më vonë se brenda pesë (5) ditë pune do të nxjerrë dokumentin e udhëtimit të 
nevojshëm për kthimin e shtetasit apo të huajit që i nënshtrohet ripranimit sipas 
Ligjit për Dokumentet e Udhëtimit apo Ligjit për të Huajt.  

2. Pas kalimit te afatit prej pesë (5) ditësh të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni 
autoriteti kompetent do të njohë dokumentin e udhëtimit të lëshuar nga shteti 
kërkues personit që i nënshtrohet ripranimit.  

 
Neni 9 

Pikat e kalimit kufitar për kthimin 
 
Ripranimi i të kthyerve do të bëhet në pikat e kalimit kufitar zyrtar të shpallur nga 
autoritetet e Republikës së Kosovës. 

 
Neni 10 

Marrëveshjet për ripranim 
 
Ky ligj krijon kornizën bazë mbi ripranimin, pa paragjykim të ndonjë marrëveshje për 
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ripranim, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe çdo shtetit tjetër kërkues. 
 

Neni 11 
Mbrojtja e të dhënave 

 
Në rast të shkëmbimit të të dhënave personale me qëllim të zbatimit të këtij ligji, të 
gjitha te dhënat duhet të mblidhen, ruhen dhe të përpunohen në pajtim me Ligjin për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

 
Neni 12 

Regjistri i personave të kthyer 
 
Autoriteti kompetent mban, dhe ruan regjistrin e personave të ripranuar. 

 
Neni 13 

Zbatueshmëria 
 
1. Procedura e ripranimit te shtetasve dhe të huajve bëhet në pajtim me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës, konventën e Gjenevës të vitit 1951 si dhe protokollin mbi 
statusin e refugjatëve të vitit 1967.  

2. Ministria e Punëve të Brendshme do të nxjerrë aktet nënligjore të nevojshme për 
zbatimin e këtij ligji  

 
KREU III 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 14 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen ne fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që nuk janë në 
përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 15 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-208 
25 qershor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-030-2010, datë 12.07.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 74 / 20 KORRIK 2010 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Më qëllim të krijimit të standardeve mjedisore në Kosovë në harmoni me ato të 
Bashkimit Evropian, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
1. Me këtë ligj harmonizohen zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia sociale me parimet 

themelore për mbrojtjen e mjedisit sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm.  
2. Qëllimi i këtij ligji është të promovojë krijimin e mjedisit të shëndetshëm për popullin 

e Kosovës me sjelljen graduale të standardeve për mjedis të Bashkimit Evropian.  
 

Neni 2 
 
1. Ky ligj rregullon sistemin e integruar për mbrojtjen e mjedisit, zvogëlimin e 

rrezikut për ndotjen e mjedisit, jetën dhe shëndetin e njeriut sipas konceptit të 
zhvillimit të qëndrueshëm.  
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2. Ky ligj synon:  
2.1. shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe kufizimin e emisioneve 

shkarkimeve të ndotjes së mjedisit, parandalimin e dëmtimit, rehabilitimin 
dhe përmirësimin e mjedisit të dëmtuar;  

2.2. përmirësimin e kushteve mjedisore, që lidhen me cilësinë e jetës dhe 
mbrojtjen e shëndetit të njeriut;  

2.3. ruajtjen dhe mirëmbajtjen e resurseve natyrore, të përtritshme dhe të 
papërtritshme, si dhe menaxhimin e qëndrueshëm të tyre;  

2.4. bashkërendimin e veprimtarive shtetërore për të përmbushur kërkesat për 
mbrojtjen e mjedisit;  

2.5. bashkëveprimin rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit;  
2.6. nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut në veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit.  
2.7. të sigurohet se zhvillimi në Kosovë është i qëndrueshëm në mënyrë që dheu, 

ajri, uji dhe burimet e jetesës në Kosovë të mbrohen dhe ruhen në të mirë të 
gjeneratave të ardhshme;  

2.8. të promovohen masa regjionale dhe ndërkombëtare për ruajtje, mbrojtje dhe 
përmirësim të cilësisë së mjedisit; dhe  

2.9. të bëhet përshtatja e ligjeve, akteve nënligjore, procedurave dhe 
institucioneve të Kosovës me legjislacionin e Bashkimit Evropian. 

 
Neni 3 

 
Zbatimi i dispozitave të këtij ligji është i detyrueshëm për të gjitha institucionet 
qendrore dhe lokale, personat juridik dhe fizik, vendas dhe të huaj që ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në territorin e Kosovës. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

 
Termet e përdorura në këtë ligj, kanë këto kuptime: 
“Sistemi i integruar për mbrojtjen e mjedisit” është sistem i mbrojtjes së mjedisit 
kur autoritetet publike bashkëpunojnë dhe koordinojnë punët mes veti për hartimin dhe 
zbatimin e çdo mase, standardi apo aktiviteti me qëllim të mbrojtjes së mjedisit. 
“Mjedisi” është rrethina natyrore: ajri, toka, uji, klima, flora dhe fauna, në tërësinë e 
ndërveprimit dhe trashëgimia kulturore si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu. 
“Ndotja e mjedisit” është ndikimi i drejtpërdrejtë ose e tërthortë e materieve ndotëse 
apo i energjisë në mjedis, e shkaktuar përmes aktiviteteve të njeriut ose përmes 
proceseve natyrore që kanë pasoja të dëmshme në cilësinë e mjedisit dhe në shëndetin e 
njeriut. 
”Dëmtim i mjedisit” është prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të 
ekosistemit natyror, zvogëlimi i llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore, të 
ekosistemeve natyrore, prishja e ekuilibrit ekologjik dhe cilësisë së jetës të shkaktuara 
kryesisht nga ndotja e ujit, ajrit dhe tokës prej veprimtarive të njeriut ose fatkeqësive 
natyrore. 
“Degradim i mjedisit” është proces i cenimit të cilësisë së mjedisit i shkaktuar nga 
proceset natyrore dhe aktivitetet e njeriut. 
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“Rrezik” është potenciali i ndonjë aktiviteti, qoftë i drejtpërdrejt ose i tërthortë, që 
mund të shkaktoj dëm/ndotje për mjedisin, jetën, shëndetin e njeriut dhe të mirat 
materiale. 
“Aksident mjedisor” është ndodhia e papritur dhe e pakontrolluar përkatësisht disa 
ndodhi të cilat krijohen me lirimin, derdhjen ose hedhjen e materieve të rrezikshme, 
prodhimin, qarkullimin, përdorimin, transportimin, përpunimin, magazinimin apo 
ruajtjen afatgjate në mënyrë jo adekuate. 
“Pëlqim mjedisor” është autorizim me shkrim i nxjerrë nga autoriteti kompetent në 
pajtim me ligjin, ose aktin nënligjor me qëllim të marrjes se lejes për ndërtim. 
“Leja e integruar mjedisore” është autorizimi me shkrim që lëshohet nga autoriteti 
kompetent në pajtim me ligjin që kërkohet për marrjen e lejes për operim. 
“Autorizim mjedisor” është dokument zyrtar i lëshuar me shkrim nga ministria, me të 
cilin i lejohet bartësit zhvillimi i aktivitetit apo zbatimi i projektit vetëm një herë, në 
pajtim me kushtet e përcaktuara në të. 
“Leje mjedisore” është dokument me shkrim i lëshuar nga Ministria me këtë ligj, e 
kërkuar më qëllim që të merret leja e punës. 
“Leje mjedisore komunale” është dokument me shkrim që e lëshon komuna, për 
veprimtari që kanë ndikim në mjedis, sipas ligjit. 
“Vlerësimi i ndikimit në mjedis” (VNM) është procesi i cili vlerëson përcaktimin e 
dëmeve të mundshme mjedisore nga ndërtimi dhe aktivitetet tjera. 
“Vlerësimi strategjik mjedisor” (VSM) është proces i vlerësimit të ndikimeve të 
mundshme në mjedis të një politike, plani ose programi. 
“Çrregullim mjedisor” ka të bëjë me ndotjen e mjedisit kur materiet ndotëse i 
tejkalojnë normat e përcaktuara me ligj. 
“Emision” konsiderohet shkarkimi i materieve ndotëse, i energjisë dhe zhurmës nga 
burimet individuale dhe difuzive në mjedis. 
“Informacion mjedisor” është çdo informatë e shkruar, vizuale, gojore, elektronike 
ose ndonjë material tjetër në lidhje me gjendjen e përbërësve te mjedisit, masat, 
raportet, kostbenenfit analizat si dhe gjendja e shëndetit të njeriut. 
“Mbeturinë” është çdo substancë ose lëndë të cilën zotëruesi e hedh, mendon ta hedh 
ose është i detyruar ta hedh. 
“Mbeturinë e rrezikshme” janë mbeturinat toksike, gërryese, ngacmuese, 
shpërthyese, të përflakshme, kancerogjene, infektive dhe radioaktive, që kanë vetinë të 
prishin gjendjen natyrore të ujit, tokës dhe ajrit, me pasoja negative për mjedisin, 
shëndetin e njeriut dhe për ekosistemet natyrore. 
“Materie të rrezikshme” janë kimikatet dhe materiet tjera të cilat kanë karakteristika 
të dëmshme dhe të rrezikshme. 
“Ndotje” është shkarkim i materieve dhe kimikateve në formë të ngurtë, të lëngët dhe 
të gaztë, si dhe vibrimet, rrezatimin, ngrohjen, dritën, zhurmën apo forma të tjera të 
energjisë në mjedis, që kanë potencial domethënës që t’i shkaktojë dëme shëndetit të 
njeriut, organizmave të gjallë apo ekosistemeve dhe mjedisit në tërësi. 
“Ndotës” është personi juridik apo fizik i cili me veprimin apo mosveprimin e tij 
shkakton ndotjen e mjedisit. 
“Ministria” është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
“Resurset natyrore” janë të gjithë përbërësit e natyrës që njeriu i shfrytëzon për 
qëllime ekonomike. Resurset natyrore mund të jenë: të papërsëritshme (lëndët 
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minerale) dhe të përsëritshme (të mirat biologjike, uji, toka e përsëritshme). 
“Vlerat e natyrës” janë pjesë të natyrës të cilat meritojnë mbrojtje të veçantë për 
shkak të ndjeshmërisë së tyre ose interesit shkencor, estetik, kulturor, historik, arsimor 
dhe ekonomik. 
“Shfrytëzimi i qëndrueshëm” nënkupton shfrytëzimin e resurseve natyrore që 
sigurojnë plotësimin e nevojave të sotme, pa cenuar nevojat e brezave të ardhshëm për 
këto resurse. 
“Zhvillimi i qëndrueshëm” është harmonizimi i zhvillimit ekonomik, dhe mbrojtja e 
mjedisit për të plotësuar nevojat e të sotmes pa rrezikuar mundësitë që edhe brezat e 
ardhshëm t`i shfrytëzojnë këto kapacitete dhe t`i përmbushin nevojat e veta. 
“Sanimi” është proces i ndërmarrjes së masave për ndalimin e ndotjes dhe degradimin 
e mëtutjeshëm të mjedisit deri në nivelin i cili është i sigurt për shfrytëzim të 
mëtutjeshëm të lokacionit, duke përfshirë, rregullimin e hapësirës, revitalizimin dhe 
rikultivimin. 
“Riciklim” është përpunimi i mbeturinave në procesin parësorë apo për dedikim tjetër, 
duke përfshirë riciklimin biologjik pa shfrytëzim të energjisë. 
“Fondi për mbrojtjen e mjedisit” do të thotë instrument ekonomik për stimulimin e 
mbrojtjes dhe përmirësimin e mjedisit në Kosovë. 
“Publiku” konsiderohet një ose më shumë persona juridik ose fizik, shoqatat e tyre 
organizatat, apo grupimet. 
“Burimet e lëvizshme të ndotjes” janë mjete me motor me djegie te brendshme që 
lëvizin dhe shkaktojnë ndotje në mjedis. 
“Statusi i mjedisit të rrezikuar” është gjendje mjedisore kur tejkalohet shkalla e 
ndotjes e përcaktuar në bazë të matjeve, hulumtimeve dhe vlerësimit të indikatorëve të 
gjendjes, në raport me normat e lejuara. 
“Instrumentet ekonomike” janë instrumente, të cilat kanë për qëllim të ndikojnë në 
ndryshimin e sjelljes së subjekteve ekonomike, nëpërmes llogaritjes të shpenzimeve 
mjedisore për shfrytëzimin e resurseve natyrore. 
“Cilësia e mjedisit” konsiderohet përqendrimi i materieve ndotëse në mjedis. 
“Kadastri i ndotësve” është grup i të dhënave për burimet e ndotjes, llojin sasinë, 
mënyrën dhe vendin e shkarkimit, rrjedhjen apo vendosjen e materieve të dëmshme në 
mjedis, për stabilimentet dhe pajisjet për mbrojtjen e mjedisit si dhe proceset të cilat 
përdoren për mbrojtjen e mjedisit, të cilat të dhëna mblidhen për periudhën e vitit 
kalendarik. 
 

Neni 5 
Organet përgjegjëse për administrimin e mbrojtjes së mjedisit 

 
1. Qeveria  

1.1. Qeveria, në bazë të propozimit nga ministri pas konsultimeve me ministrat 
tjerë të interesuar, do të miratojë aktet nënligjore për qëllim:  
1.1.1. të arrihen objektivat dhe implementimi i plotë të këtij ligji;  
1.1.2. të aplikohen parimet sipas nenin 6 të këtij ligji;  
1.1.3. të bëhet përshtatja e kërkesave ligjore dhe procedurave që kanë të 

bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm me 
acquis-in mjedisor të Bashkimit Evropian.  
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1.1.4. të bëhen kufizimet, ndalimet dhe kontrollet tjera të emisioneve të 
drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta të liruara në mjedis nga 
ndotësit dhe mbeturinat nga instalime dhe projekte;  

1.1.5. të përcaktohen metodat, pajisjet, ndërtimet dhe strukturat që duhet të 
zvogëlojnë emisionet nga bazat e asfaltit, impiantet e gurëthyeseve, 
nxjerrjeve të gurëve apo aktiviteteve tjera të nxjerrjes së gurëve, 
pikat e karburanteve dhe aktiviteteve tjera të ngjashme;  

1.1.6. të bëhen kufizimet dhe ndalimet për emitimet nga makineria dhe 
pajisjet, për shfrytëzimin apo vendosjen në treg dhe për kërkesat e 
etiketimit;  

1.1.7. të bëhet trajtimi dhe përmbajtja e grumbujve të dheut-tokës së 
kontaminuar sipas standardeve teknike të trajtimit si dhe metodave 
të trajtimit dhe mbikëqyrjes;  

1.1.8. të përcaktohen metodat, pajisjet, ndërtimet dhe strukturat që duhet të 
zvogëlojnë emitimet nga bujqësia, ekonomia bujqësore e kafshëve, 
fermat e gëzofit, pylltaria dhe hurdhat e peshqve;  

1.1.9. të bëhet përcaktimi i mënyrës së pagesave për lejet mjedisore;  
1.1.10. të bëhet zvogëlimi i substancave që dëmtojnë shtresën e ozonit;  
1.1.11. të bëhet zvogëlimi i substancave dhe aktiviteteve që ndikojnë në 

ndryshimin klimatik;  
1.1.12. të zbatohen kriteret dhe procedurat për shfrytëzim instrumenteve për 

mbrojtje të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, sipas nenit 7 të 
këtij ligji. 

2. Ministri  
2.1. do të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon;  
2.2. do të miratojë akte nënligjore, udhëzime administrative, formularë, 

procedura të cilat janë në përgjegjësinë e tij sipas këtij ligji;  
2.3. angazhohet për zbatimin e masave dhe standardeve mjedisore për të 

stimuluar shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore;  
2.4. do të koordinojë përgatitjen dhe implementimin e politikave dhe 

instrumenteve mjedisore me ministritë tjera, komunat, entitetet private, 
organizatat shkencore dhe profesionale, organizatat jo qeveritare dhe me 
qytetarët;  

2.5. do t’i propozojë qeverisë për miratim çmimoren për nxjerrjen e lejeve 
mjedisore, në bazë të nenit 31 të këtij ligji;  

2.6. do të bëjë propozimin e anëtarëve të Bordit Këshillues për Mbrojtjen e 
Mjedisit në Qeveri, i cili do të aprovohet nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës.  

2.7. do të përcaktoi kriteret dhe procedurën për dhënien e mirënjohjeve,  
2.8. do të sigurojë shfrytëzim të drejtë të fondeve të dhëna nga organizatat 

ndërkombëtare dhe vendore sipas politikave të qeverisë më qëllim të 
mbrojtjes së mjedisit. Gjithashtu bënë përgatitjen e aplikimit të bashkë-
financimeve të BE-së për projektet e investimeve në mjedis dhe 
implementimin e tyre;  

3. Komunat  
3.1. bëjnë aplikim të plotë të parimeve të nenit 6;  
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3.2. bashkëpunojnë me Ministrinë për përgatitjen e planit, për mbrojtjen e 
mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit të tyre sipas këtij 
ligji,  

3.3. zbatojnë ligjet dhe bëjnë inspektimin e zbatimit të ligjeve që kanë të bëjnë 
me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territoreve të 
tyre,  

3.4. përgatisin dhe sigurojnë informata për qytetarët në lidhje me mbrojtjen e 
mjedisit dhe zhvillimin të qëndrueshëm;  

3.5. planin për mbrojtje të mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit 
të komunës, e aprovon Kuvendi komunal përkatës.  

 
Neni 6 

 
1. Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm, është zhvillim që plotëson nevojat e së tashmes 

dhe të së ardhmes pa prekur mundësitë dhe kapacitetet që edhe brezat e ardhshëm 
t`i plotësojnë nevojat e tyre.  

2. Parimi i integrimit të mbrojtjes së mjedisit. Autoritetet publike do të 
bashkëpunojnë dhe koordinojnë punët mes veti për zhvillimin dhe adoptimin e çdo 
mase, standardi apo aktiviteti që ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit.  

3. Parimet e harmonizimit gradual me standardet e Bashkimit Evropian. Mbrojtja e 
mjedisit do të bazohet në sjelljen graduale të standardeve të Bashkimit Evropian 
më qëllim krijimin e detyrueshëm të një mjedisi të shëndoshë për njeriun në 
parimet e ushtrimit të një praktike sa më adekuate, të adoptuar brenda komunitetit 
shkencor, për përmirësimin e mjedisit.  

4. Parimi i vigjilencës dhe parandalimit, deri në pikën e veprimit të arsyeshëm, duke 
konsideruar shpenzimet dhe përfitimet e pritura mjedisore, një aktivitet do të 
planifikohet dhe zbatohet në atë mënyrë që të parandalojë ose të ndërpresë efektet 
e dëmshme në mjedis pa rrezikimin e shëndetit të njeriut.  

5. Parimi i parandalimit zbatohet përmes Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Vlerësimit 
të Ndikimit në Mjedis dhe zbatimin e Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të 
Ndotjes.  

6. Mungesa e njohurive të tërësishme shkencore nuk mund të jetë arsye për mos 
ndërmarrjen e masave parandaluese të pengimit të rrezikimit dhe degradimit të 
mjedisit, në rastet e mundshme ose ekzistuese që kanë ndikim të mundshëm në 
mjedis.  

7. Parimi “ndotësi paguan” ndotësi paguan kompensimin për ndotjen e mjedisit nëse 
gjatë aktivitetit të vet shkakton ngarkesë në mjedis me prodhimin, shfrytëzimin ose 
vënien në qarkullimit të lëndës së parë, gjysmë prodhimit ose prodhimit i cili 
përmban materie të dëmshme për mjedisin.  

8. Parimi “shfrytëzuesi paguan“, shfrytëzuesi i resurseve natyrore detyrohet të 
paguajë një çmim real për shfrytëzimin e tyre dhe të rikultivojë hapësirën pas 
përfundimit të aktiviteteve shfrytëzuese.  

9. Parimi i përgjegjësisë subsidiare, në rastet kur përgjegjësia për ndotje nuk mundë 
të konstatohet atëherë përballimin e kostos së rehabilitimit dhe zvogëlimit të 
ndotjes në mjedis e bartin institucionet shtetërore.  

10. Parimi i masave inkurajuese, Qeveria do të promovojë praktikat dhe aktivitetet që 
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kanë për qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes me masa inkurajuese dhe 
stimuluese për personat juridik e fizik të cilët zgjedhin teknikat më të mira të 
mundshme dhe prodhimtari të pastër.  

11. Parimi i mbrojtjes së të drejtave në gjykatë, çdo person juridik ose fizik dhe 
publiku, në rast të pësimit të dëmit material ose është para një rreziku të pësoj dëm 
material që ka të bëjë me një aktivitet të veçantë ose burim të ndotjes që bën 
shkeljen e dispozitave të këtij ligji, ligjeve të veçanta ose akteve nënligjore të 
nxjerra në bazë të ligjit, ka të drejtë të ngre padi ose të kërkojë nga gjykata 
kompetente ose autoriteti publik të mbroj të drejtat e veta.  

12. Parimi i qasjes së publikut në informata. Secili person juridik ose fizik ka të drejtë 
të informohet për gjendjen e mjedisit dhe të marrë pjesë në vendimmarrje.  

13. Parimi i nivelit të lartë të mbrojtjes.  
14. Parimi i përputhshmërisë me ligjin e Bashkimit Evropian.  
15. Parimi i masave paraprake.  
16. Parimi që nënkupton se dëmi mjedisor duhet të rregullohet në burim.  
17. Parimi i mbulimit të shpenzimeve.  
 

Neni 7 
Instrumentet për mbrojtjen e mjedisit. 

 
1. Mbrojtja e mjedisit rregullohet me:  

1.1. infrastrukturë ligjore;  
1.2. dokumentet për mbrojtjen e mjedisit;  
1.3. instrumentet ekonomike;  
1.4. dokumentet për vlerësimin e ndikimit në mjedis;  
1.5. instrumentet për monitorimin e mjedisit;  
1.6. menaxhimin e mbrojtjes së mjedisit nga personat juridik ose fizik. 

 
KREU II 

SHFRYTËZIMI DHE MBROJTJA E RESURSEVE NATYRORE 
 

Neni 8 
Shfrytëzimi i resurseve natyrore 

 
1. Shfrytëzimi dhe mbrojtja e resurseve natyrore bëhet përmes planifikimit për 

ruajtjen e cilësisë dhe llojllojshmërisë së tyre, në përputhje me kushtet dhe masat 
për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet e veçanta.  

2. Resurset natyrore munden të epen në shfrytëzim në pajtueshmëri me kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet tjera të veçanta.  

 
Neni 9 

Mbrojtja e resurseve natyrore 
 
1. Mbrojtjen e resurseve natyrore e sigurojnë institucionet e Kosovës në përputhje me 

ligjet e kësaj fushe si dhe përmes: 
1.1. zbatimit të Strategjisë, planeve dhe programeve mjedisore;  
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1.2. zbatimit të standardeve, dispozitave dhe rregulloreve për shfrytëzimin dhe 
mbrojtjen e resurseve natyrore;  

1.3. Vlerësimit Strategjik Mjedisor VSM);  
1.4. Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM);  
1.5. Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes (PKIN);  
1.6. mbajtjes së kadastrave për shfrytëzimin e resurseve natyrore;  
1.7. monitorimit të shfrytëzimit të resurseve natyrore;  
1.8. zvogëlimit të çrregullimeve mjedisore;  
1.9. rehabilitimit dhe rikthimit të mjedisit në gjendjen e mëparshme në përputhje 

me projektin.  
2. Të drejtat në koncesione dhe procedura për përdorimin dhe shfrytëzimin e 

resurseve natyrore, përcaktohen me ligj të veçantë.  
 

Neni 10 
Pëlqimi për shfrytëzim 

 
1. Asnjë institucion nuk mund ta lëshojë lejen për shfrytëzimin e resurseve natyrore 

pa pëlqimin mjedisor për projektin i cili duhet të përmban masat e mbrojtjes dhe 
rehabilitimit mjedisor.  

2. Pëlqimin nga paragrafi 1. të këtij neni e jep Ministria.  
 

Neni 11 
Detyrimet e shfrytëzuesit 

 
1. Personi juridik dhe fizik i cili i shfrytëzon resurset natyrore, është i detyruar që 

gjatë kryerjes së punëve dhe zhvillimit të aktiviteteve, si dhe pas përfundimit të 
këtyre aktiviteteve, të planifikojë dhe të zbatojë masat me të cilat duhet të 
parandaloj ndotjen e mjedisit.  

2. Secili që dëmton mjedisin, është i detyruar të bëjë sanimin e mjedisit të dëmtuar, 
në përputhje me këtë ligj dhe ligjet tjera.  

3. Personi juridik dhe fizik i cili i shfrytëzon resurset natyrore, është i detyruar që 
rregullisht të informojë Ministrinë rreth aktiviteteve të kryera. Raportet e tilla janë 
të hapura për publikun.  

 
Neni 12 

Vlerat e mbrojtura të natyrës 
 
1. Vlerat e mbrojtura të natyrës përdoren dhe avancohen në mënyrën e cila e 

mundëson mbrojtjen dhe avancimin e tyre afatgjate, në përputhje me Ligjin për 
mbrojtjen e natyrës. 

2. Në pjesën e mbrojtur të natyrës nuk mund të zhvillohen aktivitete të cilat e 
rrezikojnë ekuilibrin natyror, llojllojshmërinë biologjike dhe peizazhore, 
hidrografinë, gjeomorfologjinë, gjeologjinë, vlerat kulturore ose në çfarëdo mënyrë 
degradojnë cilësitë dhe veçoritë e vlerave të natyrës. 
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Neni 13 
Shfrytëzimi i hapësirës 

 
1. Me planet hapësinore dhe urbane përcaktohen zonat e ndërtimit në lokacionet e 

caktuara, varësisht nga kapaciteti i pranueshëm i ndotjes së mjedisit dhe qëllimeve 
të ndërtimit brenda vendeve të caktuara në kuadër të këtyre lokacioneve. 

2. Në zonat e mbrojtura lejohet kryerja e aktiviteteve në mënyrën e përcaktuar me 
dispozitat e veçanta, në përputhje me natyrën e ngarkesës së mjedisit. 

 
Neni 14 

Sipërfaqet publike të gjelbëruara 
 
1. Sipërfaqet publike të gjelbëruara në vendbanime dhe në pjesët e përfshira në planet 

hapësinore dhe urbane, ndërtohen dhe mirëmbahen në mënyrën e cila mundëson 
ruajtjen dhe avancimin e vlerave natyrore dhe të krijuara.  

2. Nëse për shkak të ndërtimit të objektit, dëmtohet sipërfaqja publike e gjelbëruar, 
ajo duhet të kompensohet sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar nga komuna.  

 
Neni 15 

Mbrojtja e përbërësve të mjedisit 
 
Mbrojtja dhe ruajtja e përbërësve të mjedisit: tokës, ujit, ajrit, pyjeve dhe 
llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore, bëhet veç e veç dhe të lidhura ngushtë mes 
veti në ndërveprimin dhe integritetin e tyre, ndërsa rregullohen me ligje të veçanta. 
 

Neni 16 
Materiet e rrezikshme 

 
1. Administrimi me materie të rrezikshme si dhe planifikimi, organizimi dhe 

ndërmarrja e masave për parandalimin dhe sanimin, kryhet në kushte dhe në 
mënyrën më të cilën sigurohet zvogëlimi i rrezikut nga fatkeqësitë dhe 
përgjegjësitë adekuate në fatkeqësi, në përputhje me ligj.  

2. Personi juridik ose fizik i cili administron me materiet e rrezikshme ose i cili 
aplikon teknologjinë e cila është e dëmshme për mjedisin, është i detyruar që të 
ndërmerr të gjitha masat e nevojshme të mbrojtjes dhe sigurisë për të minimizuar 
rrezikun për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

3. Personi juridik dhe fizik i cili administron me materiet e rrezikshme ose i cili 
aplikon teknologjinë e cila është e dëmshme për mjedisin, është i detyruar që 
rregullisht të informojë Ministrinë rreth aktiviteteve të kryera. Raportet e tilla janë: 

 
Neni 17 

Administrimi më mbeturina 
 
Administrimi më mbeturina bëhet sipas kushteve dhe masave të përcaktuara me ligj të 
veçantë. 
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Neni 18 
Mbrojtja nga zhurma dhe vibracioni 

 
Shfrytëzuesi i pajisjeve të cilat prodhojnë zhurmë dhe vibracion, mund të vë në 
qarkullim ose të përdor pajisjet sipas kushteve të parapara për aplikimin e masave 
mbrojtëse për zvogëlimin e zhurmës dhe vibracionit, respektivisht të bënë përdorimin e 
impianteve, pajisjeve, makinave, mjeteve transportuese dhe aparateve të cilat lirojnë 
zhurmë deri në nivelin e paraparë me ligj të veçantë. 
 

Neni 19 
Mbrojtja nga rrezatimi 

 
Mbrojtja nga rrezatimi bëhet përmes aplikimit të sistemit të masave më të cilat 
parandalohet rrezikimi i mjedisit dhe shëndetit të njeriut nga ndikimi i rrezatimeve të 
cilat rrjedhin nga burimet e rrezatimit jonizues dhe jo jonizues dhe mënjanimit të 
pasojave të emisionit të cilat emitohen nga burimet e rrezatimit ose mund të emitohen, 
në përputhje me ligj të veçantë. 
 

KREU III 
DOKUMENTET PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 

 
Neni 20 

Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit 
 
1. Strategjinë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm (në tekstin e 

mëtutjeshëm: Strategjia) me propozim të Qeverisë e miraton Kuvendi i Kosovës. 
2. Strategjia përfshinë objektivat dhe qëllimet për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës për 

një periudhë kohore dhjetë (10) vjeçare, me mundësi të rishikimit çdo dy (2) vjet.  
3. Strategjia përmban:  

3.1. përshkrimin e gjendjes mjedisore;  
3.2. politikat për përdorimin e resurseve natyrore;  
3.3. prioritetet strategjike për përdorimin e resurseve natyrore, përfshirë kohën 

dhe lokacionin hapësinor, sasinë dhe cilësinë;  
3.4. shfrytëzimin racional te resurseve natyrore të papërtritshme dhe 

zëvendësimi i tyre me ato të ri-përtërishme;  
3.5. propozimin e kushteve elementare për të siguruar mbrojtjen e mjedisit dhe 

përmirësimin e tij;  
3.6. masat afatgjata dhe afatshkurtra për parandalimin, zvogëlimin dhe kontrollin 

e ndotjes së mjedisit;  
3.7. kushtet për zbatimin e masave më të favorshme prodhuese, teknike-

teknologjike, ekonomike dhe masave të tjera për zhvillim të qëndrueshëm 
dhe menaxhimin e mbrojtjes së mjedisit. 

4. Strategjinë e harton Ministria në bashkëpunim me ministritë tjera, institucionet 
shkencore të Kosovës, me publikun dhe palët e interesuara.  

5. Strategjia, para se të dërgohet në Qeveri, jepet në diskutim publik të paktën 
dyzetepesë ditë më qëllim që publiku të shpreh mendimet, sugjerimet dhe 
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komentet, të cilat do të merren parasysh me rastin e hartimit të draftit final të 
Strategjisë.  

6. Ministria i raporton Qeverisë dhe Kuvendit një (1) herë në vit për realizimin e 
Strategjisë për mbrojtjen e mjedisit.  

 
Neni 21 

Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis 
 
1. Planin e Kosovës për Veprim në Mjedis me propozim të Ministrisë e nxjerr 

Qeveria për periudhën pesë (5) vjeçare dhe e aprovon Kuvendi.  
2. Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis, nxirret në afat prej tetëmbëdhjetë (18) 

muajsh pas miratimit të Strategjisë.  
3. Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis përmban: gjendjen, masat, vlerësimin e 

ndikimit në shëndetin e popullatës në rast të rrezikimi të mjedisit, bartësit, 
mënyrën, dinamikën dhe mjetet për realizimin e tyre.  

 
Neni 22 

 
1. Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis nxirret për:  

1.1. mbrojtjen e tokës;  
1.2. mbrojtjen e ujit;  
1.3. mbrojtjen e ajrit dhe ndryshimet klimatike;  
1.4. mbrojtjen e pyjeve;  
1.5. mbrojtjen e ekosistemeve, llojllojshmërinë biologjike dhe peizazhore dhe 

mbrojtjen e natyrës;  
1.6. administrimi me mbeturina;  
1.7. administrim me kimikate;  
1.8. mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe jo jonizues;  
1.9. mbrojtjen nga aksidentet mjedisore;  
1.10. mbrojtjen nga zhurma;  
1.11. shfrytëzimi i racional i energjisë;  
1.12. zhvillimin e sistemit informativ;  
1.13. zhvillimin dhe aplikimin e instrumenteve ekonomike etj.  

2. Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis përmban: gjendjen, masat, vlerësimin e 
ndikimit në mjedis, shëndetin e njeriut, bartësit, mënyrën, afatet kohore dhe mjetet 
financiare për realizimin e tij.  

 
Neni 23 

Plani i sanimit 
 
1. Plani i sanimit nxirret kur shkalla e ndotjes në një lokacion të caktuar tejkalon 

efektet e masave të ndërmarra, gjegjësisht rrezikohet kapaciteti i mjedisit ose kur 
ekziston rreziku nga dëmtimi i përhershëm i cilësisë ose dëmtimit të mjedisit.  

2. Planin e sanimit me propozim të Ministrisë, e nxjerr Qeveria kur:  
2.1. është e nevojshme të ndërmerren masa të shpejta dhe intervenimet në rastet 

e jashtëzakonshme;  
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2.2. ndotja e mjedisit e rrezikon zonën me rëndësi të veçantë për Kosovën ose 
shkakton pasoja të dëmshme;  

2.3. subjekti përgjegjës është jashtë juridiksionit të Kosovës;  
2.4. subjekti përgjegjës është i panjohur.  

3. Në rast të tejkalimit të normave të lejuara të emisionit, cilësi të mjedisit dhe 
aktiviteteve tjera të dëmtimit të mjedisit, ndotësi është i detyruar që me shpenzimet 
e veta të bëj dhe realizoj planin sanues.  

 
Neni 24 

Planet e Veprimit Lokal në Mjedis dhe Programet Mjedisore 
 
1. Komunat miratojnë planet e veprimit lokal në mjedis ose programe mjedisore për 

mbrojtjen e mjedisit, në përputhje me Planin e Kosovës për Veprim në Mjedis 
sipas interesave specifike të saj.  

2. Në hartimin e planeve të veprimit lokal dhe programeve mjedisore, marrin pjesë: 
publiku, OJQ-të, organizatat profesionale dhe komuniteti i biznesit.  

3. Komunat i raportojnë Ministrisë për zbatimin e planit të veprimit lokal dhe 
programit mjedisor.  

4. Dy ose më shumë komuna mund të hartojnë dhe miratojnë së bashku plane ose 
programe të përbashkëta të veprimit për mbrojtjen e mjedisit për zvogëlimin e 
efekteve negative në mjedis.  

 
Neni 25 

Raporti për gjendjen e mjedisit 
 
1. Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë, i paraqet Kuvendit raport një (1) 

vjeçar për gjendjen e mjedisit. 
2. Raporti përfshinë të dhëna mbi:  

2.1. gjendjen e mjedisit dhe ndryshimet në mjedis në krahasim me raportin e 
mëparshëm;  

2.2. ndikimet mjedisore në shëndetin e popullatës;  
2.3. gjendjen e mjedisit të rrezikuar;  
2.4. zbatimin e Strategjisë, Planit të veprimit dhe planeve sanuese për mjedis;  
2.5. masat e ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, sukseset nga masat e ndërmarra 

dhe efektin e tyre në zhvillimin ekonomik;  
2.6. mënyrën e menaxhimit të resurseve natyrore dhe mbrojtjen e mjedisit;  
2.7. analizat për funksionimin e institucioneve, autoriteteve dhe subjekteve të 

tjerë për mbrojtjen e mjedisit;  
2.8. financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.  

3. Raporti publikohet dhe duhet të jetë i hapur për publikun.  
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KREU IV 
MASAT DHE KUSHTET PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 

 
Neni 26 

Planifikimi dhe ndërtimi 
 
1. Rregullimi i hapësirës, shfrytëzimi i resurseve natyrore të përcaktuara me plane 

hapësinore dhe plane të tjera mbështetet në detyrim të:  
1.1. respektimit të kapacitetit të ndotjes së mjedisit;  
1.2. ruajtjes dhe avansimit të resurseve natyrore, që sa më shumë ato të 

ripërtërihen dhe të shfrytëzohen në mënyrë racionale;  
1.3. sigurimit të mbrojtjes dhe funksionimit të papenguar të vlerave natyrore të 

mbrojtura së bashku me rrethinën e tyre, dhe të ruajtjes në masë të madhe të 
vendndodhjeve dhe vendbanimeve natyrore të llojeve të egra bimore dhe 
shtazore dhe të bashkësive të tyre;  

1.4. sigurimit të mbrojtjes së hapësirës së ndërtuar;  
1.5. sigurimit të kushteve për pushim dhe rekreacion të njeriut;  
1.6. përcaktimit të masave për mbrojtjen e mjedisit;  
1.7. prezantimit të gjendjes ekzistuese sipas elementeve nga nën-paragrafët 1.1. 

deri 1.5. paragrafi 1. i këtij neni dhe gjendjes së planifikuar së bashku me 
masat e nevojshme për realizimin e këtyre planeve.  

2. Ministria, respektivisht komunat marrin pjesë në procesin e përgatitjes dhe 
miratimit të planeve nga paragrafi 1. i këtij neni, në mënyrën e përcaktuar me ligj.  

 
Neni 27 

Planifikimi hapësinor 
 
1. Më planet hapësinore dhe planet tjera, sigurohen masat dhe kushtet për mbrojtjen e 

mjedisit e veçmas përcaktohen: 
1.1. kriteret e veçanta për ruajtjen dhe shfrytëzimin e vlerave të mbrojtura të 

kulturës dhe të natyrës, burimeve të furnizimit me ujë, burimeve të ujërave 
termale dhe minerale, pyjeve, tokës bujqësore, sipërfaqeve të gjelbëruara 
publike, zonave rekreative etj;  

1.2. zonat e rrezikuara të mjedisit, zonat e ndotura, zonat e rrezikuara nga 
erozioni dhe përmbytjet, zonat për eksploatimin e resurseve natyrore etj., 
dhe masat për sanimin e këtyre zonave;  

1.3. masat dhe kushtet për mbrojtjen e mjedisit, sipas të cilave duhet të përdoret 
hapësira e përcaktuar për eksploatimin e resurseve natyrore, respektivisht, 
ku do të ndërtohen objektet industriale dhe energjetike, objektet për 
përpunimin dhe deponimin e mbeturinave, objektet të infrastrukturës dhe 
objektet tjera, me ndërtimin ose shfrytëzimin e të cilave mund të rrezikohet 
mjedisi. 

2. Kushtet për sigurimin e masave të cekura në paragrafin 1. të këtij neni i përcakton 
Ministria, respektivisht komuna, më kërkesë të institucionit kompetent për 
hartimin dhe miratimin e planit, dhe në bazë të mendimit të organizatave 
profesionale kompetente. 

 355 



 
Ligjet administrative 

Neni 28 
Vlerësimi strategjik mjedisor 

 
1. Qeveria dhe komunat e Kosovës duhet të arrijnë një nivel të lartë të mbrojtjes së 

mjedisit dhe të harmonizojnë çështjet mjedisore në përgatitjen dhe miratimin e 
planeve dhe programeve, duke siguruar se vlerësimi strategjik mjedisor bëhet për 
planet dhe programet të cilat kanë mundësi të kenë ndikim të theksueshëm në 
mjedis.  

2. Vlerësimi strategjik mjedisor duhet të jetë në përputhje me vlerësimet tjera të 
ndikimit në mjedis, si dhe me planet dhe programet për mbrojtjen e mjedisit dhe 
kryhet në përputhje me procedurat e përcaktuara me ligj të veçantë.  

 
Neni 29 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis 
 
1. Vlerësimi i ndikimit të projekteve në mjedis bëhet për projekte të cilat planifikohen 

të realizohen në hapësirë të caktuar, duke përfshirë edhe ndryshimet e teknologjisë, 
rekonstruimin, zgjerimin e kapaciteteve ose ndërprerjen e punës, gjë që mund të 
sjell deri te ndotja e mjedisit ose mund të paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut.  

2. Vlerësimi i ndikimit në mjedis, përfshinë projektet nga lëmenj të industrisë, 
xehetarisë, energjetikës, komunikacionit, turizmit, bujqësisë, pylltarisë, ujërave 
dhe veprimtarive komunale, si dhe të gjitha projektet të cilat planifikohen në zonat 
e mbrojtura të natyrës dhe në rrethinën e mbrojtur të vlerës së paluajtshme të 
kulturës.  

3. Vlerësimi i ndikimit të projekteve në mjedis është pjesë përbërëse e 
dokumentacionit teknik pa të cilin nuk mund të fillon zbatimi i projektit dhe kryhet 
në përputhje me procedurën sipas ligjit të veçantë.  

 
Neni 30 

Parandalimi i Integruar dhe Kontrolli i Ndotjes 
 
1. Për punën e impianteve të reja të cilat mund të kenë ndikim negativ në mjedis dhe 

shëndetin e njeriut duhet të sigurohet leja e integruar mjedisore me të cilën 
sigurohet parandalimi dhe kontrolli i ndotjes së mjedisit.  

2. Llojet e aktiviteteve dhe impianteve, kushtet dhe procedura e dhënies së lejes së 
integruar, mbikëqyrja dhe çështjet tjera të rëndësishme për parandalimin e 
integruar dhe kontrollin e ndotjes të mjedisit, rregullohet me ligj të veçantë.  

 
Neni 31 

Leja Mjedisore 
 
1. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë 

qenë objekt i vlerësimit të ndikimit në mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa 
marrjen e lejes mjedisore. 

2. Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesë vjeçare, sipas procedurës së përcaktuar 
për pranim teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës 
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provuese deri në gjashtë muaj, por gjithsesi para lëshimit në punë. 
3. Ministria, me akt nënligjor, përcakton aktivitetet e nevojshme për lëshimin e lejes 

mjedisore, formën e aplikimit, përmbajtjen e lejes mjedisore, revokimin e lejes, 
vazhdimin e vlefshmërisë si dhe regjistrin e lejeve të lëshuara. 

 
Neni 32 

Leje Mjedisore Komunale 
 
1. Për të gjitha llojet e aktiviteteve dhe projekteve të cilat nuk janë të përfshira në 

nenet 29, 30, 31 dhe 33 të këtij ligji, të cilat mund të shkaktojnë çrregullime në 
mjedis, lëshohet Leje Mjedisore Komunale që është pjesë përbërëse e 
dokumentacionit teknik.  

2. Aplikimi për Leje Mjedisore Komunale bëhet gjatë procedurës së marrjes së lejes 
ndërtimore. Aplikimi përmban raportin e shkurtër për ndikimet e aktiviteteve apo 
projekteve në mjedis në përputhje me metodologjinë për vlerësimin e ndikimit në 
mjedis.  

3. Lejen Mjedisore Komunale e lëshon komuna.  
 

Neni 33 
Autorizimi mjedisor 

 
1. Për të gjitha llojet e aktiviteteve dhe projekteve të cilat nuk janë të përfshirë në 

nenet 29, 30 dhe 31 të këtij ligji, askush nuk ka të drejtë të kryejë apo ndërmarrë 
ndonjë veprimtari që mund të shkaktojë çrregullim në mjedis nëse për këtë 
veprimtari nuk është marrë autorizim mjedisor nga Ministria.  

2. Ministria me akt nënligjor përcakton listën e veprimtarive që kërkojnë autorizim 
mjedisor, formën e aplikimit, procedurën e aplikimit dhe përmbajtjen e autorizimit 
mjedisor.  

 
Neni 34 

Masat e rehabilitimit 
 
1. Kur konstatohet ose vërtetohet se personi juridik ose fizik apo autoriteti publik ka 

shkaktuar dëm mjedisor më qëllim ose nga pakujdesia, e cila rezulton me 
çrregullime mjedisore, është i detyruar ta kthejë pjesën e dëmtuar në kushtet që 
nuk paraqesin rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut apo kapacitetit të 
përgjithshëm rehabilitues të pjesës së dëmtuar.  

2. Në rast se personi juridik ose fizik, apo autoriteti publik merr pjesë në një aktivitet 
të vazhdueshëm që mund të sjell dëm të madh apo kritik mjedisor ose aksident 
mjedisor, ai ka obligim që në afat të caktuar të ndërmarr masa dhe me aktivitetin e 
tij në të ardhmen:  
2.1. të zvogëloj emisionin dhe cilësinë e mjedisit në nivelin e lejuar;  
2.2. të minimizoj rrezikun për një aksident mjedisor në pajtim me ligjin.  

3. Personi juridik ose fizik apo autoriteti publik nga i cili kërkohet të ndërmarrë masa 
nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni, është i detyruar ti paraqes Ministrisë planin për 
masat që duhet ti ndërmerr.  
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4. Ministria në afat prej tridhjetë ditë duhet t`i përgjigjet palës.  
5. Në rast se Ministria vlerëson që masat e parapara nga paragrafit 1. dhe 2. të këtij 

neni nuk janë adekuate, Ministria në afat prej tridhjetë ditëve i kërkon personit 
juridik ose fizik apo autoritetit publik, modifikimin e planit.  

6. Në rast se personi juridik ose fizik apo autoriteti publik, konstaton që modifikimet 
e kërkuara nga Ministria janë të panevojshme dhe tepër të shtrenjta dhe nuk janë në 
përputhje me paragrafin 1. ose 2. të këtij neni, ka të drejtë ankese.  

7. Nëse identiteti i palës përgjegjëse për dëmin mjedisor nuk dihet ose në rastet kur 
personi juridik ose fizik nuk ka mjete financiare të mjaftueshme të sanoj dëmin 
mjedisor, Qeveria do të jetë përgjegjëse, kur dëmi paraqet rrezik të vazhdueshëm 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe ajo duhet t`a aprovojë dhe zbatoj një 
program të arsyeshëm për sanimin e dëmit. 

8. Në rastet kur, identiteti i palës zbulohet, Qeverisë do ti paguhen mjetet e 
shpenzuara për rehabilitimin e dëmit.  

9. Në rastet kur programi i sanimit përfshinë edhe përgjegjësitë e ministrive tjera kjo 
ju jep atyre të drejtë që të japin pëlqimet apo propozimet me shkrim brenda 
tridhjetë (30) ditëve.  

10. Për planin e paraqitur në Ministri, publikut i mundësohet qasje për komente në afat 
prej pesëmbëdhjetë (15) ditë, me që rast komentet duhet të merren në konsideratë.  

11. Plani i miratuar është i hapur për publikun.  
 

MASAT E VEÇANTA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 
 

Neni 35 
Planet e intervenimit në rast të aksidentit në mjedisor 

 
1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndonjë ndodhie që posaçërisht 

e rrezikon mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit 
dhe informon Kuvendin.  

2. Planet e intervenimit nga paragrafit 1. të këtij neni përmbajnë; llojet e 
rrezikshmërisë; procedurat dhe masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të 
drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave 
të caktuara; përgjegjësitë dhe kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e 
ndërmarrjes së masave për intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.  

3. Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilimentet, të cilat me 
veprimtarinë e tyre mund të shkaktojnë ndotje të mjedisit, i harton prodhuesi.  

4. Komuna është e obliguar të nxjerr planin e intervenimit për territorin e vet.  
5. Përmbajtjen e planeve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të 

masave të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilimenteve, dhe llojet e proceseve 
prodhuese sipas paragrafit 3. të këtij neni, Ministri i përcakton me akt nënligjor.  
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KUSHTET PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 
 

Neni 36 
Normat e emisionit dhe cilësisë të mjedisit 

 
Qeveria me akt nënligjor i përcakton normat e emisionit dhe cilësisë të mjedisit 
respektivisht vlerat kufitare të emisionit dhe cilësisë të mjedisit të materieve ndotëse 
dhe energjisë duke përfshirë edhe emisionin nga burimet e palëvizshme dhe të 
lëvizshme në ajër, ujë dhe tokë. 
 

Neni 37 
Kufizimet për aplikimin e normave 

 
1. Më qëllim të aplikimit gradual të normave të emisionit dhe cilësisë të mjedisit nga 

neni 35 të këtij ligji dhe ruajtjes së vlerave të kulturës dhe të natyrës, Qeveria 
mundet, për kohë të caktuar të kufizojë punën e impianteve ekzistuese dhe kryerjen 
e aktiviteteve në zonën e caktuar. 

2. Afatin për kufizimet e normave nga paragrafi 1 i këtij neni Qeveria e përcakton në 
përputhje me normat përkufizuese dhe programin e përafrimit gradual me 
standardet e BE-së.  

3. Qeveria mundet për një kohë të suspendojë, pjesërisht apo plotësisht, aplikimin e 
normave të caktuara për disa ndotës ekzistues veprimtaria e të cilëve është në 
interes të përgjithshëm.  

4. Afati për të cilin Qeveria suspendon aplikimin e normave nga paragrafi 1. i këtij 
neni përcaktohet me marrëveshje.  

 
Neni 38 

Paralajmërimi i publikut 
 
1. Ministria e njofton publikun për marrjen e masave te veçanta në raste të rrezikut të 

drejtpërdrejtë ose në raste të tejkalimit të nivelit të vlerave të përcaktuara të ndotjes 
së mjedisit. 

2. Ministri me akt nënligjor përcakton kriteret për marrjen e masave nga paragrafi 1 
të këtij neni.  

3. Komuna në bashkëpunim me Ministrinë nxjerrë aktin për vendosjen e masave të 
posaçme sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse ndotja është e përkufizuar në 
territorin e vet.  

 
Neni 39 

Detyrimi për njoftim dhe bashkëpunim 
 
1. Çdo person që është i njoftuar për dëmtim të mjedisit ose për aksident mjedisor, 

duhet të njoftojë Inspektoratin për mbrojtjen e mjedisit ose organin tjetër 
përgjegjës.  

2. Policia dhe zyrtarët publik të autorizuar, të cilët, gjatë kohës së kryerjes së detyrës 
së tyre zyrtare marrin informatë për aksident mjedisor ose çrregullim tjetër 
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mjedisor, duhet të njoftojnë menjëherë Inspektoratin për mbrojtjen e mjedisit ose 
organin tjetër përgjegjës.  

 
Neni 40 

Njoftimi i shteteve ndërkufitare fqinje 
 
1. Nëse një projekt mund të ndikojë drejtpërdrejt në mjedis përtej territorit të 

Kosovës, Ministria, pas konsultimit me Qeverinë, informon shtetet përkatëse dhe u 
ofron atyre dokumentacionin përkatës, në pajtim me konventat ndërkombëtare.  

2. Shtetet ndërkufitare të cilat mund të preken nga projekti, mund të japin mendimet 
dhe komentet e tyre përfshirë edhe dëgjimin publik. Mendimet duhet të merren në 
konsideratë me rastin e miratimit të projektit.  

3. Në rast aksidenti mjedisor i cili mund të ndikojë drejtpërdrejt në mjedis përtej 
territorit të Kosovës, Ministria, pas konsultimit me Qeverinë informon shtetet që 
ndikohen nga aksidenti mjedisor.  

 
Neni 41 

Statusi i Mjedisit të Rrezikuar 
 
1. Statusin e mjedisit të rrezikuar, regjimin e sanimit dhe përmirësimit të zonës me 

rëndësi të veçantë për Kosovën e përcakton Qeveria, pas marrjes së mendimit të 
institucioneve gjegjëse, ndërsa statusin e mjedisit të rrezikuar për komunën e 
përcakton komuna pas marrjes se pëlqimit nga Qeveria. 

2. Qeveria me akt nënligjor përcakton kriteret për shpalljen e statusit të mjedisit të 
rrezikuar si dhe prioritetet për sanimin dhe përmirësimin e tij. 

 
Neni 42 

Sistemet e certifikuara për menaxhimin e mjedisit 
 
1. Kosova nxitë dhe përkrah personat juridik dhe fizik që zbatojnë sistemet e 

certifikuara të menaxhimit të mjedisit ISO 9000, ISO 14001 dhe EMAS.  
2. Personave juridik dhe fizik, që zbatojnë sisteme të certifikuara për menaxhimin e 

mjedisit, u krijohen lehtësi procedurale në procesin e VNM dhe në marrjen e lejes 
mjedisore.  

 
Neni 43 

Paralajmërimi në deklaratë 
Shenja mjedisore 

 
1. Prodhimet për konsum të gjërë mund të shpërblehen me etiketën mjedisore, nëse 

prodhimi, distribuimi, konsumimi dhe depozitimi final i prodhimit kanë ndikimin 
më të ulët në mjedis se prodhimet e njejta të cilat i përgjigjen rregullave që janë në 
fuqi.  

2. Kushtet dhe proceduarat për përvetësim dhe shfrytëzim të etiketës do të 
përcaktohet me akt të veçantë, nga Ministria.  
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Neni 44 
Mirënjohjet dhe shpërblimet 

 
1. Mirënjohjet dhe shpërblimet për arritjet në fushën e mbrojtjes së mjedisit jepen 

për:  
1.1. parandalimin e ndotjes së mjedisit;  
1.2. zgjidhjet më të mira në procesin e prodhimit në raport me mjedisin dhe 

shfrytëzimin e energjisë - teknologjia e pastër;  
1.3. projektet zhvillimore dhe hulumtuese në mbrojtjen e mjedisit;  
1.4. kontributin në zhvillimin e programeve të edukimit në mbrojtjen e mjedisit;  
1.5. kontributin e individëve për përparim në mbrojtjen e mjedisit ose për 

kontributin në bashkëpunimin ndërkombëtar në mbrojtjen e mjedisit;  
1.6. kontributin e shoqatave profesionale, OJQ- ve dhe të tjerëve në zhvillimin 

dhe përparimin e mbrojtjes së mjedisit.  
2. Procedurën, mënyrën dhe kushtet për dhënien e mirënjohjeve dhe shpërblimeve, 

Ministri e përcakton me akt nënligjor.  
 

MASAT PËR MBROJTJEN NGA MATERIET E RREZIKSHME 
 

Neni 45 
Prodhimi dhe vënia në qarkullim i substancave të cilat e dëmtojnë shtresën e 

ozonit 
 
1. Prodhimin, importin, eksportin, kalimin transit dhe lëshimit në treg të substancave 

të cilat e dëmtojnë shtresën e ozonit, Ministri e rregullon me akt nënligjor.  
2. Ndalohet importi dhe eksporti i substancave të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e 

ozonit, respektivisht prodhimet të cilat përmbajnë këto substanca, qe janë 
konfirmuar si të tilla me ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nga shtetet, 
respektivisht në shtetet të cilat nuk janë nënshkruese të këtyre marrëveshjeve  

 
Neni 46 

Importi, eksporti dhe kalimi transit i kimikateve të rrezikshme, mallrave 
të kontrolluara, materieve radioaktive dhe të rrezikshme dhe mbeturinave 

të rrezikshme 
 
Importi, eksporti dhe kalimi transit i kimikateve të rrezikshme, mallrave të 
kontrolluara, materieve radioaktive dhe të rrezikshme dhe mbeturinave të rrezikshme 
rregullohen me akte të veçanta ligjore. 
 

Neni 47 
Detyrimet e personit gjatë veprimit me kimikate të rrezikshme 

 
1. Veprimi me kimikatet të rrezikshme në prodhim, përdorim, transport, qarkullim, 

përpunim, magazinim dhe deponim bëhet në mënyrë që mos të vihet në rrezik jeta 
dhe shëndeti i njeriut, të mos ndotet mjedisi, si dhe të sigurohen dhe të ndërmerren 
masa mbrojtëse nga aksidentet si dhe masat tjera të parapara me ligj.  
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2. Personi juridik ose fizik i cili prodhon, transporton, lëshon në qarkullim, 
shfrytëzon, përpunon, magazinon dhe deponon materiet e rrezikshme, është i 
detyruar që të:  
2.1. hartojë planin e mbrojtjes nga aksidenti, që së paku çdo dy (2) vjet bënë 

azhurimin ose rishikimin e tyre në përputhje më ndryshimet në punën e 
stabilimenteve, aplikimin e teknologjisë apo kryerjen e aktiviteteve përfshirë 
edhe verifikimin e gatishmërisë për aplikimin e tyre;  

2.2. aplikojë masat parandaluese dhe masat tjera të it të rrezikut nga aksidenti 
sipas planit të mbrojtjes në rast aksidenti;  

2.3. hartoj raportin për gjendjen e sigurisë i cili do të jetë në dispozicion të 
publikut dhe që së paku çdo pesë vjet, si dhe në rastin e ndryshimeve në 
punën e stabilimenteve ose kryerjes së aktiviteteve, bënë shqyrtimin e 
raportit për gjendjen e sigurisë.  

3. Personat juridik ose fizik nga paragrafi 2. i këtij neni duhet të mbajnë evidencën 
për llojet dhe sasinë e kimikateve të rrezikshme.  

4. Në rast të prishjeve të pajisjeve ose instalimeve për mbrojtjen e mjedisit, gjë që 
shkakton tejkalimin e vlerave të lejuara të emisionit të ndotjes, personat nga 
paragrafi 2. i këtij neni janë të detyruar që menjëherë të informojnë për këtë 
Ministrinë, komunën dhe publikun.  

 
Neni 48 

Shpallja e gjendjes së rrezikshmërisë 
 
1. Në rast të aksidentit mjedisor, varësisht nga përmasat, brenda ose jashtë pajisjeve 

dhe vlerësimit të pasojave të cilat mund të shkaktojnë rrezik të drejtpërdrejt ose të 
tërthortë për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, Ministria ose komuna e shpallë 
gjendjen e mjedisit të rrezikuar dhe për këtë e njofton publikun për masat e 
ndërmarra. 

2. Për aksidentet mjedisore, të cilat kanë ndikim jashtë kufijve të Kosovës, shpalljen e 
gjendjes së rrezikuar të mjedisit dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren e bënë 
Qeveria. 

 
Neni 49 

Ndërmarrja e masave të sanimit dhe përgjegjësia subsidiare 
 
1. Për parandalimin e përhapjes së mëtutjeshme të ndotjes të shkaktuar nga aksidenti 

mjedisor, personi juridik ose fizik menjëherë ndërmerr masa të sanimit sipas 
planeve për mbrojtjen me shpenzime të veta. 

2. Në rastet kur përgjegjësia për ndotjen e shkaktuar nga aksidenti mjedisor nuk 
mund të vërtetohet, atëherë përgjegjësinë për sanim e merr institucioni qendror ose 
lokal dhe ndërmerr masat e sanimit, gjegjësisht rehabilitimit sipas planeve të 
mbrojtjes me shpenzime e veta.  

3. Nëse vërtetohet ndotësi i cili është përgjegjës për aksidentin mjedisor, institucioni i 
cili i ka bartë shpenzimet për mënjanimin e pasojave të ndotjes së mjedisit ka të 
drejtë në kompensimin e shpenzimeve, nga ndotësi i identifikuar.  
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KREU V 
MONITORIMI DHE INFORMIMI PËR MJEDISIN 

 
Neni 50 

Monitorimi i mjedisit 
 
1. Ministria në kuadër të përgjegjësive të veta të përcaktuara me ligj siguron 

kontrollin e vazhdueshëm dhe bënë monitorimin e gjendjes së mjedisit në 
përputhje me këtë ligj, ligjet e veçanta dhe programet e monitorimit.  

2. Personat juridik ose fizik të cilët me veprimtarinë ose me aktivitetin e tyre e ndotin 
mjedisin, në kuadër të përgjegjësive të veta të përcaktuara me ligj sigurojnë 
kontrollin e vazhdueshëm dhe bëjnë monitorimin e gjendjes së mjedisit në 
përputhje me këtë ligj, ligjet e veçanta dhe programet e monitorimit.  

3. Komunat, në kuadër të përgjegjësive të veta të përcaktuara me ligj sigurojnë 
kontrollin e vazhdueshëm dhe bëjnë monitorimin e gjendjes së mjedisit në 
përputhje me këtë ligj, ligjet e veçanta dhe programet e monitorimit.  

4. Monitorimi i mjedisit kryhet përmes matjeve sistematike, hulumtimit dhe 
vlerësimit të indikatorëve të gjendjes dhe ndotjes së mjedisit të cilat përfshijnë 
përcjelljen e faktorëve natyror, respektivisht ndryshimit të gjendjes dhe 
karakteristikave të mjedisit, përfshirë edhe monitorimin tej kufitarë, të ajrit, ujit, 
tokës, pyjeve, llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore florën dhe faunën, 
elementeve klimatologjike, mbështjellësit të ozonit, rrezatimit jonizues dhe 
jojonizues, zhurmës, mbeturinave, paralajmërimit të hershëm të aksidenteve në 
mjedis së bashku me përcjelljen dhe vlerësimin e nivelit të ndotjes së mjedisit, si 
dhe detyrimeve dhe përgjegjësive të marra nga marrëveshjet ndërkombëtare.  

5. Të dhënat e grumbulluara nga monitorimi i gjendjes së mjedisit, përbëjnë 
informacion publik dhe përfshihen në Sistemin Informativ të Mbrojtjes së Mjedisit.  

6. Me propozim të Ministrisë, Qeveria, me akt nënligjor përcakton kriteret për 
identifikimin e numrit dhe shtrirjes së pikave matëse, rrjetin e pikave matëse, 
vëllimin dhe shpeshtësinë e matjeve, klasifikimin e dukurive të cilat përcillen, 
metodologjinë e punës dhe indikatorët e ndotjes së mjedisit dhe monitorimin e 
tyre, afatet dhe mënyrën e dorëzimit të dhënave.  

7. Monitorimin e mjedisit në Kosovë sipas paragrafit 1 të këtij neni e bënë Ministria, 
personat juridik ose fizik qe me veprimtarinë ose me aktivitetin e tyre mund te 
ndotin mjedisin si dhe personat e autorizuar nga ndotësi ose Ministria.  

8. Çdo palë e interesuar ka të drejtë në çdo kohë të ketë qasje në regjistrat ose 
evidencat e Ministrisë që përmbajnë informata dhe të dhëna për gjendjen e mjedisit 
në përputhje me ligj.  

9. Personat juridik ose fizik të cilët me veprimtarinë ose me aktivitetin e tyre mund të 
ndotin mjedisin, duhet të sigurojnë mjetet financiare për monitorimin e mjedisit.  

 
Neni 51 

Monitorimi i emisionit, cilësisë të mjedisit dhe regjistrimi i të dhënave 
 
1. Çdo person juridik ose fizik i përfshirë në aktivitete të vazhdueshme që paraqesin 

burim të ndotjes, është i detyruar që në pajtim me ligj të sigurojë: 
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1.1. monitorimin e emisionit dhe cilësisë së mjedisit;  
1.2. bartjen e shpenzimeve të matjes së emisionit dhe parametrave të cilësisë së 

mjedisit, në zonën e ndikuar;  
1.3. mbajtjen e shënimeve për ndotjen e mjedisit, që duhet të përmbajnë të dhëna 

për energjinë dhe materiet e përdorura;  
1.4. përcjelljen e efekteve të aktiviteteve që ndikojnë në mjedis, mirëmbajtjen, 

llojet dhe nivelin e ndotjes, substancave të rrezikshme apo mbeturinave të 
rrezikshme.  

2. Të dhënat nga paragrafi 1. të këtij neni, subjektet përgjegjëse, janë të detyruar të ia 
dërgojnë Ministrisë.  

3. Qeveria, me akte ligjore, përcakton llojin e emisionit, parametrat për cilësinë e 
mjedisit dhe të dukurive tjera të cilat janë subjekt i monitorimit të ndotjes, 
metodologjinë e matjeve, marrjen e mostrave, mënyrën e evidentimit, afatet e 
dorëzimit dhe ruajtjes së të dhënave.  

 
Neni 52 

Sistemi i Informimit Mjedisor 
 
1. Më qëllim të identifikimit, klasifikimit, përpunimit, përcjelljes dhe evidentimit sa 

më efikas të resurseve natyrore, vlerave të natyrës si dhe menaxhimit të mjedisit në 
Kosovë, Ministria krijon, organizon dhe mbanë Sistemin Informativ Mjedisor (në 
tekstin e mëtutjeshëm: SIM).  

2. SIM bënë mbledhjen, klasifikimin, mirëmbajtjen, prezantimin dhe shpërndarjen e 
të dhënave numerike, përshkruese dhe hapësinore për:  
2.1. cilësinë e mediumeve të mjedisit;  
2.2. përcjelljen e gjendjes së mjedisit;  
2.3. masat ligjore, administrative, organizative dhe strategjike;  
2.4. informatat shkencore-teknologjike për masat e planifikuara për 

parandalimin e ndotjes;  
2.5. shkëmbimin e informatave me sistemet tjera informative etj.  

3. SIM mundëson qasje në informata sistemeve tjera informative dhe harmonizon të 
gjitha informatat relevante në nivel të Kosovës dhe në nivelin ndërkombëtar.  

4. Ministria me akt nënligjor, përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së 
SIM, metodologjinë, strukturën, bazat e përbashkëta, kategoritë dhe nivelin e 
grumbullimit të të dhënave, si dhe përmbajtjen e informacionit me të cilën 
informohet publiku rregullisht dhe detyrimisht. 

 
Neni 53 

Kadastri i ndotësve 
 
1. Për përcjelljen e ndryshimeve cilësore dhe sasiore në mjedis dhe për ndërmarrjen e 

masave për mbrojtjen e mjedisit, mbahet kadastri i ndotësve për shkarkimet në 
mjedis, për shkarkimet dhe transferimet e ndotësve në mjedis, për ujin e përdorur, 
të energjisë dhe resurseve natyrore, në përputhje me këtë ligj.  

2. Të dhënat nga kadastri i ndotësve paraqiten në formën që siguron identifikimin e 
emisioneve dhe cilësive të mjedisit në mjedis, për çdo instalim e ndotës, 
vendndodhjen dhe shkarkimin e tyre në ajër, ujë e tokë.  
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3. Kadastri i ndotësve hartohet në mbështetje të raportimit të rregullt nga personat 
juridik ose fizik, nga organet e autorizuara për grumbullimin dhe krijimin e të 
dhënave për mjedisin.  

4. Kadastri i ndotësve administrohet nga Ministria dhe është i hapur për publikun.  
5. Ndotësi është i detyruar që me shpenzime të veta t’ ia dorëzoj Ministrisë të dhënat 

e parapara në mënyrën dhe afatin e përcaktuar me ligj.  
6. Formën, përmbajtjen, afatet dhe mënyrën e plotësimit, organin që e administron 

dhe rregullat e përdorimit të Kadastrit të ndotësve Ministri e përcakton me akt 
nënligjor.  

 
KREU VI 

INFORMIMI DHE PJESËMARRJA E PUBLIKUT 
 

Neni 54 
Qasja në informata 

 
1. Ministria, institucionet qendrore, komunat, organizatat e autorizuara dhe të tjera, 

janë të detyruara që rregullisht, dhe me kohë, në mënyrë të plotë dhe objektive ta 
informojnë publikun për gjendjen e mjedisit, respektivisht për dukuritë të cilat janë 
duke u përcjellë në kuadër të monitorimit të emisionit dhe cilësisë të mjedisit, si 
dhe për masat paralajmëruese ose të shtrirjes së ndotjes që mund të paraqesin 
rrezik për mjedisin, shëndetin dhe jetën e njeriut, në përputhje me ligj.  

2. Publiku ka të drejtë për qasje në regjistra ose evidenca që përmbajnë informata dhe 
të dhëna në përputhje me ligjin.  

 
Neni 55 

Dhënia e informacioneve sipas kërkesës 
 
1. Institucioni gjegjës, informacionet për mbrojtjen e mjedisit, sipas kërkesës, i ofron 

paraqitësit të kërkesës brenda afatit tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës. 

2. Nëse informatat nga paragrafi 1. i këtij neni janë voluminoze dhe për përgatitjen e 
tyre duhet shumë kohë, atëherë afati për dhënien e informatave shtyhet për 
gjashtëdhjetë ditë nga dita e pranimit të kërkesës.  

3. Shpenzimet për informatat e ofruara nga paragrafi 1. të këtij neni, i bartë 
parashtruesi i kërkesës.  

4. Ministri me akt nënligjor përcakton rregullat dhe procedurat për bërjen publike, 
shumën e shpenzimeve për shërbimin nga paragrafi 3. të këtij neni, varësisht nga 
vëllimi dhe natyra e informatës.  

 
Neni 56 

Refuzimi i kërkesës për dhënien e informatave 
 
1. Kërkesa për dhënien e informacioneve të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e 

mjedisit mund të refuzohet nëse publikimi i këtyre informatave mund të ndikon në: 
1.1. besueshmërinë e punës së institucioneve qendrore dhe lokale kur është 
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paraparë me ligj;  
1.2. raportet ndërkombëtare, mbrojtjen e vendit dhe sigurimin publik;  
1.3. punën e organeve gjyqësore;  
1.4. besueshmërinë e të dhënave komerciale dhe industriale kur të dhënat e tilla 

janë paraparë të mbrohen me ligj, përveç informatave për emisionin i cili e 
rrezikon mjedisin;  

1.5. të drejtat e pronësisë intelektuale;  
1.6. besueshmërinë e të dhënave personale, respektivisht dosjeve kur ato janë 

paraparë që të mbrohen me ligj;  
1.7. interesat e palëve të treta të cilat posedojnë informacione, që nuk janë të 

detyruar t’i ofrojnë, respektivisht nuk pajtohen që ato të publikohen.  
 

Neni 57 
Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje 

 
1. Organet vendimmarrëse sigurojnë pjesëmarrje dhe rol aktiv të publikut gjatë 

procesit të marrjes së vendimeve për: 
1.1. vlerësimin strategjik mjedisor;  
1.2. vlerësimin e ndikimit në mjedis;  
1.3. procedurën e lëshimit të lejes ujore dhe lejes integruese;  
1.4. nxjerrjen e ligjeve.  

2. Publiku informohet përmes mjeteve të informimit për procedurën e marrjes së 
vendimeve dhe merr pjesë në dhënien e mendimit, komenteve dhe sugjerimeve 
institucionit kompetent dhe me kohë informohet për vendimin e marrë në pajtim 
me ligj.  

 
Neni 58 

Kufizimi i pjesëmarrjes së publikut në marrjen e vendimit 
 
Qeveria më qëllim të ruajtjes së interesit të mbrojtjes dhe sigurisë së vendit, mund të 
kufizojë pjesëmarrjen e publikut në marrjen e vendimit, nga neni 57 të këtij ligji. 
 

KREU VII 
ORGANIZATAT PËR MONITORIMIN E MJEDISIT 

 
Neni 59 

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit i Kosovës 
 
1. Më qëllim të monitorimit të cilësisë dhe vetive të mjedisit, Ministria themelon 

Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm: 
AMMK).  

2. Struktura organizative dhe përgjegjësitë tjera të AMMK përcaktohen me akt 
nënligjor.  
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Neni 60 
Detyrat e AMMK 

 
1. Detyrat e AMMK janë:  

1.1. të siguroj informacionin e duhur për administratën, Qeverinë dhe Kuvendin 
e Kosovës për zbatimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit:  

1.2. të zhvilloj dhe koordinoj sistemin unik të informimit për mbrojtjen e 
mjedisit lidhur me sistemin e përcjelljes së gjendjes së mjedisit në Kosovë si 
dhe të mbledhë të dhënat për mjedisin;  

1.3. ti vendosë dhe ti mbajë qendrat referente me bazat e të dhënave për 
përcjelljen e mjedisit (të dhënat socio-ekonomike, presionet në mjedis, 
gjendjen dhe kualitetin e mjedisit);  

1.4. të zhvillojë procedurat për përpunimin e të dhënave të grumbulluara për 
mjedisin dhe vlerësimin e tyre (modelimin, prezantimin dhe paraqitjen 
vizuele);  

1.5. të kryej punët profesionale gjatë përcaktimit të përmbajtjes, metodologjisë 
dhe mënyrës së përcjelljes të gjendjes së mjedisit.  

1.6. të avancojë dhe krahasojë cilësinë e të dhënave për mjedisin;  
1.7. të hartojë raporte për gjendjen e përgjithshme të mjedisit në Kosovë, 

synimeve, si dhe të raportojë për sektorët kryesor (ajrin, tokën, ujin, 
llojllojshmërinë biologjike, ndryshimet klimatologjike);  

1.8. të hartojë raporte për çështjet e caktuar për mbrojtjen e mjedisit siç janë 
rajonet me radioaktivitet të shtuar, cilësia e mjedisit, shëndeti dhe ngjashëm;  

1.9. kryen punë këshillëdhënëse për përcaktimin, mbajtjen dhe përcjelljen e 
projekteve dhe programeve për mbrojtjen e mjedisit;  

1.10. të ndihmojë organet e administratës në zhvillimin e formave të reja të 
politikës për mbrojtjen e mjedisit dhe përcjelljen e zbatimit të planeve dhe 
programeve për mbrojtjen e mjedisit;  

1.11. të bashkëpunojë me Agjencinë Evropiane të Mjedisit - AEM e cila është në 
përbërje të Rrjetit Evropian për Informim dhe Vëzhgim – RREIV;  

1.12. të bashkëpunojë me institucionet dhe organizmat tjerë ndërkombëtar për 
mbrojtjen e mjedisit;  

1.13. të sigurojë qasjen në të gjitha informacionet për mjedisin e Kosovës sipas 
standardeve të AEM.  

1.14. shfrytëzimi dhe këmbimi ndërshtetëror i të dhënave për mjedis do të 
rregullohet me ligj të veçantë.  

2. AMMK kryen edhe punë të tjera të përcaktuara në aktin për themelim që shërbejnë 
për realizimin e veprimtarisë së AMMK të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij 
neni.  

 
Neni 61 

Organizatat tjera të autorizuara 
 
1. Përcjelljen e gjendjes së mjedisit mund ta kryejnë edhe organizatat tjera 

hulumtuese, shkencore dhe publike të autorizuara, nëse i plotësojnë kushtet në 
aspektin e kuadrove, pajisjeve, hapësirës, akreditimit, konform standardeve dhe 
parametrave të caktuara.  

 367 



 
Ligjet administrative 

2. Ministria është kompetente për dhënien e autorizimit organizatave të tilla. 
Autorizimet epen pas marrjes së pëlqimit nga ministritë tjera gjegjëse në kuadër të 
të cilave veprojnë organizatat hulumtuese shkencore e publike.  

3. Ministria nxjerr akt nënligjor për kushtet dhe kriteret tjera për dhënien e 
autorizimit organizatave nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 62 

Bordi Këshillues për Mbrojtjen e Mjedisit 
 
1. Kuvendi i Kosovës emëron Bordin Këshillëdhënës për Mbrojtjen e Mjedisit (në 

tekstin e mëtutjeshëm: Bordi) për të këshilluar Kuvendin dhe Qeverinë për çështje 
të mbrojtjes së mjedisit. 

2. Bordi përbehet nga shtatë (7) anëtarë të cilët i emëron Kuvendi. Anëtarët e Bordit 
zgjidhen nga ekspertë dhe shkencëtar të dalluar në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 
Anëtarët e Bordit nuk mund të jenë të punësuar në Ministri.  

3. Bordi është i pavarur nga çdo autoritet tjetër.  
4. Bordi jep mendime dhe sugjerime Kuvendit dhe Qeverisë për:  

4.1. gjendjen e mjedisit dhe trendet në fushën e mbrojtjes së mjedisit;  
4.2. strategjinë dhe politiken për mbrojtjen e mjedisit dhe koordinimin e tyre me 

trendet ndërkombëtare;  
4.3. harmonizimin e zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit;  
4.4. ligjet qe rregullojnë mbrojtjen e mjedisit;  
4.5. veprimtarinë e ministrive dhe aktivitetet e komunave në fushën e mbrojtjes 

së mjedisit;  
4.6. iniciativat publike;  
4.7. detyra të tjera të përcaktuara me ligj.  

 
Neni 63 

Vetmonitorimi nga ndotësit 
 
1. Personi juridik dhe fizik, përkatësisht operatorët, që paraqesin burim të emisionit 

dhe të ndotjes së mjedisit, janë të detyruar që në përputhje me ligj, përmes 
institucioneve të caktuara, dhe organizatave të autorizuara të:  
1.1. kryejë monitorimin e emisionit dhe cilësisë së mjedisit;  
1.2. përcjellë edhe ndikimet e tjera nga aktivitetet e tij, në mjedis.  

2. Ndotësi me mjete vetanake kryen, monitorimin e emisionit dhe cilësisë së mjedisit 
dhe përcjelljen e ndikimit të aktiviteteve të veta në mjedis.  

 
Neni 64 

Dorëzimi i të dhënave 
 
Ministritë tjera, komunat, organizatat, organizatat e autorizuara dhe ndotësit janë të 
detyruar që të dhënat e monitorimit nga neni 50 dhe 63 të këtij ligji t’ia dorëzojnë 
Ministrisë sipas formës së përcaktuar me akt nënligjor. 
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KREU VIII 
DETYRIMET DHE PËRGJEGJËSIA PËR NDOTJEN E MJEDISIT 

 
Neni 65 

Detyrimet e personave juridik dhe fizik 
 
1. Personat juridik dhe fizikë janë të detyruar që gjatë të gjitha fazave të kryerjes së 

aktiviteteve të tyre të sigurojnë mbrojtjen e mjedisit përmes: 
1.1. zbatimit të dispozitave për mbrojtjen e mjedisit;  
1.2. shfrytëzimit racional të resurseve natyrore dhe të energjisë;  
1.3. aplikimit të teknologjive të pastra;  
1.4. shfrytëzimit të resurseve natyrore të përtritshme;  
1.5. përdorimit të prodhimeve, proceseve, teknologjive dhe praktikave të cilat e 

rrezikojnë më pak mjedisin;  
1.6. ndërmarrjes së masave parandaluese ose mënjanimit të pasojave të 

rrezikimit dhe dëmtimit të mjedisit;  
1.7. mbajtjes së evidencës sipas procedurës së përcaktuar me ligj;  
1.8. kontrollit të aktiviteteve dhe punës së pajisjeve të cilat mund të paraqesin 

rrezik ose mund të shkaktojnë rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  
1.9. përdorimit të metodave për analizën e ciklit jetësorë të prodhimeve;  
1.10. marrjes së masave tjera në përputhje me ligj.  

2. Masat për mbrojtjen e mjedisit nga paragrafi 1. i këtij ligji, personat juridik dhe 
fizikë i kryejnë në mënyrë të pavarur ose përmes organizatës së autorizuar.  

 
Neni 66 

Përgjegjësia për ndotjen e mjedisit 
 
1. Ndotësi i cili shkakton ndotjen e mjedisit, përgjigjet për dëmin e shkaktuar dhe 

bartë shpenzimet për vlerësimin dhe eliminimin e dëmit.  
2. Për ndotjen e mjedisit, është përgjegjës personi juridik ose fizik i cili në mënyrë të 

paligjshme ose përmes veprimit të gabuar ka shkaktuar ose ka lejuar ndotjen e 
mjedisit.  

 
Neni 67 

Përjashtimet nga përgjegjësia 
 
1. Nëse ndotësi dëshmon se ka aplikuar masat adekuate për mbrojtjen e mjedisit, të 

cilat i kanë diktuar rrethanat për të parandaluar ose zvogëluar dëmin, atëherë 
ndotësi mund të përjashtohet nga përgjegjësia për ndotje në këto raste: 
1.1. kur dëmin e ka shkaktuar personi i tretë;  
1.2. kur dëmi është shkaktuar nga fuqia madhore;  
1.3. kur dëmi është shkaktuar si pasojë e konfliktit të armatosur.  
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Neni 68 
Detyrimet e ndotësit të mjedisit 

 
1. Ndotësi i cili me veprimin ose mosveprimin e vet shkakton ndotjen e mjedisit, 

është i detyruar që të ndërmerr masat e parapara me planin e mbrojtjes nga 
aksidenti mjedisor, planin për sanim dhe planin për rehabilitim.  

2. Nëse dëmi i shkaktuar në mjedis nuk mund të sanohet përmes masave adekuate, 
personi juridik ose fizik i cili ka shkaktuar dëmin, duhet ta kompensoj dëmin në 
vlerën e të mirave të shkatërruara.  

 
Neni 69 

Përgjegjësia për dëmin mjedisor 
 
1. Ndotësi është përgjegjës për dëmin mjedisor të shkaktuar në mjedis dhe ai duhet 

t”i bartë shpenzimet për vlerësimin e dëmit dhe mënjanimin e tij posaçërisht:  
1.1. shpenzimet e intervenimit urgjent të ndërmarra në momentin e shkaktimit të 

dëmit, të cilat janë të domosdoshme për kufizimin dhe parandalimin e 
efekteve të dëmshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

1.2. shpenzimet e sanimit, krijimit të gjendjes së re ose rikthimin ne gjendjen e 
mëparshme të mjedisit, si dhe monitorimit të efekteve të sanimit dhe 
efekteve të dëmit të shkaktuar në mjedis;  

1.3. shpenzimet e kompensimit të personave juridik ose fizik të cilët janë të 
kërcënuar dhe të dëmtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes dëmtimit të 
mjedisit.  

2. Ndotësi është i detyruar që të ofrojë garanci financiare ose ndonjë lloj tjetër të 
garancie për të siguruar kompensimin e shpenzimeve nga paragrafi 1. të këtij neni, 
gjatë dhe pas kryerjes së aktiviteteve.  

3. Qeveria me akt nënligjor përcakton llojin e garancisë nga paragrafi 2. i këtij neni, 
shumën e mjeteve dhe kohëzgjatjen e garancisë të cilin duhet ta sigurojë ndotësi.  

 
Neni 70 

Detyrimet e sigurimit 
 
Çdo person juridik ose fizik i cili me veprimtari ose me aktivitetin e vetë paraqet nivel 
të lartë të rrezikut për mjedisin dhe shëndetin e njeriut duhet të sigurohet nga 
përgjegjësia në rast të dëmeve të shkaktuara palës së tretë. 
 

Neni 71 
Kompensimi i dëmit 

 
1. Secili që pëson dëm mjedisor ka të drejtë në kompensim.  
1. Kërkesa për kompensimin e dëmit mund ti parashtrohet drejtpërdrejt ndotësit ose 

siguruesit të tij, respektivisht garantuesit financiar të ndotësit tek i cili ka ndodh 
aksidenti, nëse një sigurues, respektivisht garantues financiar i tillë ekziston.  

2. Nëse më shumë ndotës janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar në mjedis, dhe nuk 
mund të përcaktohet saktësisht përgjegjësia e secilit ndotës, ata i bartin shpenzimet 
në mënyrë solidare, dhe veç e veç.  
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3. Procedura për inicimin e kompensimit të dëmit parashkruhet pas tre vjet prej 
momentit kur i dëmtuari ka kuptuar për dëmin e bërë dhe për dëmtuesin. Për çdo 
rast, kërkesa për kompensim parashkruhet pas tridhjetë vjet nga dita kur është 
shkaktuar dëmi.  

 
Neni 72 

 
Për përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara në mjedis te cilat nuk janë rregulluar në 
mënyrë të veçantë me këtë ligj, vlejnë parimet e përgjithshme të Ligjit për detyrimet. 
 

KREU IX 
FINANCIMI I MBROJTJES SË MJEDISIT 

 
Neni 73 

 
1. Qeveria, respektivisht komunat në kuadër të drejtave dhe detyrimeve të tyre, 

sigurojnë financimin dhe realizimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit.  
2. Qeveria me akt nënligjor i përcakton rregullat, kriteret dhe procedurat për 

aplikimin e instrumenteve ekonomike.  
 

Neni 74 
Kompensimi për shfrytëzimin e resurseve natyrore 

 
1. Shfrytëzuesi i resurseve natyrore paguan për shfrytëzimin e tyre dhe i bartë 

shpenzimet për sanimin, rehabilitimin dhe rikultivimin e sipërfaqes së degraduar, 
në përputhje me aktet nënligjore.  

2. Mjetet e realizuara nga paragrafi 1. i këtij neni, arkëtohen në Fondin për Mbrojtjen 
e Mjedisit dhe ato shfrytëzohen në mënyrën e përcaktuar me akt të veçantë.  

 
Neni 75 

Kompensimi për ndotjen e mjedisit 
 
1. Ndotësi është i detyruar që të paguajë kompensimin për ndotjen e mjedisit.  
2. Kriteret, për përcaktimin e kompensimit nga paragrafi 1. të këtij neni janë:  

2.1. lloji, sasia dhe vetitë e emisionit nga burimet e caktuara;  
2.2. lloji, sasia dhe vetitë e emisionit të mbeturinave të prodhuara ose të 

deponuara;  
2.3. përmbajtja e materieve të dëmshme në përbërje të lëndës së parë, gjysmë 

prodhim dhe prodhim.  
3. Qeveria, me akt nënligjor, përcakton llojet e ndotjeve, kriteret për llogaritjen e 

kompensimit, detyruesin, lartësinë, mënyrën e llogaritjes dhe pagesën e 
kompensimit.  

4. Mjetet të realizuara nga paragrafi 1. të këtij neni, shfrytëzohen për zbatimin e 
politikave te mbrojtjes dhe përparimit të mjedisit sipas programeve, respektivisht 
sipas:  
4.1. strategjisë për mbrojtjen e mjedisit;  
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4.2. planeve të veprimit në mjedis;  
4.3. planeve për sanimin;  
4.4. planeve për rehabilitim;  
4.5. planeve për rikultivimin e sipërfaqes së degraduar në përputhje me ligjin.  

 
Neni 76 

Kompensimet që i cakton komuna 
 
1. Në raste të jashtëzakonshme, komuna e cila e ka statusin e zonës së rrezikuar 

mjedisore përcakton kompensimin për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit për 
çdo person juridik ose fizik që me veprimtarinë ose me aktivitetin e vetë ndotë ose 
mund të ndotë mjedisin.  

2. Qeveria me vendim e miraton ose refuzon kërkesën e komunës për caktimin e 
lartësisë për kompensimin nga paragrafi 1 i këtij neni, mënyrën e pagesës, si dhe 
lehtësimet për çdo person juridik ose fizik që me veprimtarinë ose me aktivitetin e 
vetë ndotë ose mund të ndotë mjedisin.  

 
Neni 77 

Fondi për Mbrojtjen e Mjedisit 
 
1. Për sigurimin e mjeteve financiare për stimulimin e mbrojtjes dhe përmirësimin e 

mjedisit në Kosovë, themelohet Fondi për Mbrojtjen e Mjedisit. 
2. Kompetencat, administrimi, burimet e financimit dhe mënyra e shfrytëzimit të 

mjeteve nga Fondi për Mbrojtjen e Mjedisit, rregullohet me ligj të veçantë. 
 

Neni 78 
Shfrytëzimi i mjeteve 

 
Mjetet e ndara nga Buxheti i Kosovës dhe institucionet financiare ndërkombëtare për 
mbrojtjen e mjedisit, shfrytëzohen përmes Fondit për Mbrojtjen e Mjedisit 
 

Neni 79 
Masat e stimulimit ekonomik 

 
1. Personat juridik ose fizik që aplikojnë teknologjitë e pastra, vejnë në qarkullim 

prodhime dhe mallra, ndikimi i të cilave është më i favorshëm sesa i mallrave tjera 
të ngjashme, ose shfrytëzojnë burimet e përsëritshme të energjisë (ujin, diellin, 
erën, biogazin etj), instalimet dhe pajisjet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë 
shërbejnë për mbrojtjen e mjedisit, mund t`u caktohen lehtësime tatimore, 
doganore dhe lehtësime të tjera ose të lirohen nga detyrimi.  

2. Për konsumatorët të cilët në mënyrë të organizuar i kthejnë pajisjet e shfrytëzuara 
dhe të papërdorshme ose pjesët e tyre, prodhimet ose ambalazhin e tyre, dhe për 
prodhuesit të cilët e sigurojnë riciklimin dhe largimin e tyre, respektivisht e 
zvogëlojnë ndikimin negativ të aktiviteteve të tyre në mjedis, mund të përcaktohen 
masa të posaçme të stimulimit si subvencione, depozitë dhe refundim.  

3. Kushtet dhe mënyrat e stimulimit nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni në propozim të 
Ministrisë, Qeveria e përcakton me akt nënligjor.  
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KREU X 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 80 

Mbikëqyrja administrative 
 
Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore të nxjerrura nga ky ligj, e bënë Ministri. 
 

Neni 81 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
1. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji si dhe akteve nënligjore të 

nxjerra prej tij, kushtet dhe metodën e punës së personave të mbikëqyrur si dhe 
masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me këtë ligj e bënë Inspektorati 
mjedisor i Ministrisë.  

2. Mbikëqyrjen inspektuese për Lejen Mjedisore Komunale e kryen inspektori 
komunal i mjedisit.  

3. Ministria mundet me autorizim të veçantë, të autorizoj inspektorin komunal të 
mjedisit për kryerjen e detyrave tjera.  

4. Punët e inspektorit mund t`i kryej edhe zyrtari tjetër për mbrojtjen e mjedisit të 
cilin e autorizon Ministria, gjegjësisht komuna.  

 
Neni 82 

 
1. Gjatë inspektimit të veprimtarive dhe aktiviteteve të personave juridik ose fizik, 

inspektori kërkon nga personi përgjegjës që:  
1.1. t’i mundësoj kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese në të gjitha lokalet e punës, 

stabilimentet dhe pajisjet dhe në ambientet e hapura të personit të 
mbikëqyrur;  

1.2. të ofrojë të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm për 
mbikëqyrje inspektuese;  

1.3. të informoj për masat e ndërmarra lidhur me eliminimin e të metave të 
konstatuara.  

2. Personat juridik ose fizik, veprimtaritë dhe aktivitetet e të cilëve i nënshtrohen 
mbikëqyrjes, janë të detyruar që inspektorit t`i mundësojnë zbatimin e mbikëqyrjes 
inspektuese, ti ofrojnë dokumentacionin dhe të gjitha të dhënat e nevojshme.  

 
Neni 83 

 
1. Gjatë zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese, inspektori për mbrojtjen e mjedisit 

kryen mbikëqyrjen sidomos për: 
1.1. zbatimin e standardeve të kualitetit për pjesët përbërëse të mjedisit;  
1.2. zbatimin e standardeve teknike për mbrojtjen e mjedisit;  
1.3. zbatimin e monitorimit të gjendjes së mjedisit;  
1.4. zbatimin e matjes së emisionit dhe imisionit dhe mbajtjen e evidencës për 

to;  
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1.5. zbatimin e masave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me programin për 
mbrojtjen e mjedisit;  

1.6. zbatimin e masave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me planin për 
intervenim;  

1.7. zbatimin e kushteve të përcaktuara në pëlqime, autorizime dhe leje të 
lëshuara në bazë të ligjit;  

1.8. zbatimin e planeve për sanim, rehabilitim dhe intervenim si dhe përcjelljen 
dhe realizimin e tyre;  

1.9. mënyrën dhe kushtet e punës, përgatitjen teknike të personave të regjistruar 
ose të autorizuar për kryerjen e punëve për mbrojtjen e mjedisit;  

1.10. mënyrën e udhëheqjes të kadastrit të ndotësve dhe evidencës për mjedis;  
1.11. shfrytëzimin e mjeteve të destinuara për ndërmarrjen e masave për 

mbrojtjen e mjedisit;  
1.12. zbatimin e akteve ndërkombëtare nga fusha e mbrojtjes së mjedisit;  
1.13. kryen dhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.  

 
Neni 84 

 
Inspektori është i detyruar të hartoj raport mbi kryerjen e mbikëqyrjes, gjendjen e 
konstatuar, masat dhe veprimet e ndërmarra, gjegjësisht të urdhëruara. Një kopje të 
raportit ia dorëzon personit të i cili është bërë mbikëqyrja inspektuese. 
 

Neni 85 
 
1. Për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, inspektori me vendim me shkrim mund të 

urdhëroj personin juridik ose fizik që: 
1.1. në afat të caktuar të mënjanoj të metat dhe parregullsitë në veprimtaritë dhe 

aktivitetet, për shkak të cilave ka ardhur ose mund të vijë deri të ndotja e 
mjedisit;  

1.2. të ndalojë përkohësisht kryerjen e veprimtarisë ose aktivitetit në procesin e 
prodhimit, shfrytëzimin e stabilimenteve, mjeteve dhe pajisjeve nga të cilat 
ka ardhur ose mund të vijë deri tek ndotja e konsiderueshme e mjedisit;  

1.3. të ndalojë kryerjen e aktivitetit në procesin e prodhimit, përdorimin e 
stabilimenteve, mjeteve dhe pajisjeve nga të cilat ka ardhur ose mund të vij 
deri të një ndotje më e madhe e mjedisit, derisa të metat dhe parregullsitë në 
punë të mos eliminohen;  

1.4. të ndalojë punimet nëse ato kryhen në kundërshtim me masat e përcaktuara 
për vlerësimin e ndikimit në mjedis deri sa parregullsitë të mënjanohen;  

1.5. të ndërpres punimet nëse ato nuk kryhen në pajtueshmëri me kushtet e 
dhëna;  

1.6. të ndaloj punët për të cilat ai nuk është i regjistruar për kryerjen e 
veprimtarisë profesionale për mbrojtjen e mjedisit.  

2. Nëse personi juridik ose fizik nuk zbaton masat nga nën-paragrafi 1.1 paragrafi 1. i 
këtij neni, inspektori në afat të arsyeshëm të ndërmerr masa përmes personave të 
tjerë në shpenzime të shkaktuesit të dëmit.  

3. Për faktet e verifikuara në procedurën e inspektimit, gjegjësisht për masat e 
ndërmarra, inspektori është i detyruar ta njoftojë personin e paditur.  
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4. Më qëllim të sigurimit të zbatimit të ndalesave dhe shkeljeve të përcaktuara me 
dispozita të tjera, inspektori për mbrojtjen e mjedisit ka të drejtë dhe obligim që:  
4.1. pa vonesë të parashtrojë fletëparaqitje organit kompetent për veprën e 

dënueshme;  
4.2. t’i propozoj organit kompetent fshirjen nga regjistri i veprimtarisë për të 

cilën vërtetohet se personi nuk i plotëson kushtet e parapara me ligj;  
4.3. të ndërmerr masa të tjera për të cilat është i autorizuar.  

 
Neni 86 

Detyrimet e inspektorëve për bashkëveprim 
 
Në rastet kur inspektori në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese vlerëson se përveç 
shkeljes së dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në bazë të tij, janë 
shkelur edhe dispozitat e ligjeve tjera me rëndësi për mbrojtjen e mjedisit, është i 
detyruar që krahas marrjes së masave për të cilat është i autorizuar, të njoftoj edhe 
organin tjetër kompetent në mënyrë që bashkërisht të kryejnë mbikëqyrjen inspektuese 
dhe të ndërmarrin masat e parapara me ligj. 
 

Neni 87 
Procedurat e ankesës 

 
1. Inspektori, në rastet e marrjes së masave për urdhëresa dhe ndalesa, nxjerr vendim.  
2. Në ankesën kundër vendimit të organit kompetent komunal vendos Ministria.  
3. Në ankesa kundër vendimit të inspektorit mjedisor në nivel qendror vendos 

Ministria.  
4. Kundër vendimit të Ministrisë, mund të iniciohet kontest administrativ pranë 

gjykatës kompetente.  
5. Për rastet e eliminimit të rrezikut të drejtpërdrejtë për mjedisin, jetën dhe shëndetin 

e njeriut ankesa e ushtruar kundër vendimit të inspektorit, nuk e shtynë 
ekzekutimin.  

 
Neni 88 

 
1. Për të parandaluar paraqitjen e dëmit të paevitueshëm për mjedisin, përkatësisht 

ndërmarrjen e masave urgjente ose mënjanimin e rrezikut për mjedisin, shëndetin e 
njeriut dhe llojllojshmërinë biologjike dhe peizazhore, inspektori gjatë mbikëqyrjes 
mund të merr vendim me gojë.  

2. Inspektori mund të shqiptojë vendim me gojë në rastet kur është e nevojshme të 
shmanget rreziku i drejtpërdrejt për mjedisin, shëndetin e njeriut dhe 
llojllojshmërisë biologjike.  

3. Vendimi me gojë shkruhet në procesverbal me shenjën se vendimi në formë të 
shkruar duhet ti dërgohet palës në afat prej tetë ditë.  

 
Neni 89 

 
1. Inspektori mbanë procesverbalin për inspektimet e kryera.  
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2. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së procesverbalit nga paragrafi 1. i 
këtij neni e përcakton Ministria.  

3. Inspektorati mjedisor e përgatitë raportin vjetor mbi punën e vet të cilin ia paraqet 
Ministrisë me propozimin për ndërmarrjen e masave për përmirësimin gjendjes së 
mjedisit.  

 
Neni 90 

 
1. Inspektorët legjitimohen përmes kartës së identitetit.  
2. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e lëshuarjes të kartës së identitetit, Ministri e 

përcakton me akt nënligjor.  
 

Neni 91 
 
Punët e inspektorit mund t`i kryej personi i cili e ka përgatitjen superiore profesionale 
dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion. 
 

KREU XI 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 92 

 
Kur shkeljet e dispozitave të këtij ligji përbëjnë vepër penale sipas Kodit Penal, 
Inspektorati i Mjedisit përmes Ministrisë ia dorëzon lëndën prokurorisë. 
 

Neni 93 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë në të holla prej dhjetëmijë (10.000) deri në pesëdhjetëmijë (50.000) Euro 

gjobitet për kundërvajtje personi juridik nëse: 
1.1. shfrytëzon resurset natyrore pa pëlqimin mjedisor te Ministrisë (neni 10 

paragrafi 2. të këtij ligji);  
1.2. gjatë shfrytëzimit të resurseve natyrore, kryerjes së punëve, si dhe pas 

përfundimit të tyre nuk i zbaton masat e parapara për parandalimin e 
rrezikimit të mjedisit (neni11 paragrafi 1 të këtij ligji);  

1.3. nuk bënë sanimin dhe rekultivimin ose nëse në ndonjë mënyrë tjetër nuk 
bënë rehabilitimin e mjedisit të degraduar (neni 11 paragrafi 2 të këtij ligji);  

1.4. zhvillon aktivitete në natyrë të cilat degradojnë veçoritë e vlerave natyrore 
(neni 12 paragrafi 2 të këtij ligji);  

1.5. gjatë administrimit me materie të rrezikshme nuk ndërmerr të gjitha masat e 
duhura mbrojtëse dhe të sigurisë (neni 16 paragrafi 2 të këtij ligji);  

1.6. në rast të tejkalimit të normave të lejuara të emisionit, cilësisë të mjedisit 
dhe aktiviteteve tjera nuk realizon planin sanues (neni 23 paragrafi 3 të këtij 
ligji);  

1.7. nuk e kthen pjesën e dëmtuar të mjedisit në gjendjen që nuk paraqet rrezik 
(neni 34 paragrafi 1 të këtij ligji);  
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1.8. nuk i paraqet Ministrisë planin për masat që duhet të ndërmerren (neni 34 
paragrafi 3 të këtij ligji);  

1.9. importon dhe eksporton substanca të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e 
ozonit (neni 45 paragrafi 2 të këtij ligji);  

1.10. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 47 të këtij ligji;  
1.11. nuk ndërmerr masa të sanimit sipas planit për mbrojtje në rast të aksidentit 

mjedisor (neni 49 paragrafi 1 të këtij ligji);  
1.12. nuk bënë monitorimin e gjendjes së mjedisit në përputhje me dispozitat e 

këtë ligji (neni 50 paragrafi 2 të këtij ligji);  
1.13. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 51 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji;  
1.14. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 63 paragrafi 1 të këtij ligji;  
1.15. nuk ndërmerr masat e parapara me planin për mbrojtjen nga aksidenti 

mjedisor (neni 68 paragrafi 1 të këtij ligji);  
1.16. nuk i bartë shpenzimet për vlerësimin e dëmit dhe mënjanimin e tij (neni 69 

paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji);  
1.17. nuk sigurohet nga përgjegjësitë në rast të dëmeve të shkaktuara palës së 

tretë (neni 70 të këtij ligji);  
1.18. nuk paguan kompensimin për ndotjen e mjedisit (neni 75 paragrafi 1 të këtij 

ligji).  
2. Me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro 

gjobitet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personi përgjegjës i personit 
juridik.  

 
Neni 94 

 
1. Me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro 

për kundërvajtje gjobitet personi juridik nëse: 
1.1. nuk e siguron lejen e integruar mjedisore (neni 30 paragrafi 1 të këtij ligji);  
1.2. prodhon substanca të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e ozonit (neni 45 

paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji);  
1.3. importon dhe eksporton substanca, prodhimet dhe pajisjet, të cilat e 

dëmtojnë mbështjellësin ozonit, respektivisht prodhimet të cilat përmbajnë 
këto substanca, të cilat janë në listën e Protokollit të Montrealit (neni 45 
paragrafi 2 i këtij ligji);  

1.4. shfrytëzon shenjen EMAS sistemet e certifikuara të menaxhimit të mjedisit 
ISO 9000, ISO14001 pa qenë i regjistruar sipas ligjit (neni 42 të këtij ligji);  

1.5. përdor etiketën mjedisore në kundërshtim me dispozitat e nenit 43. te këtij 
ligji.  

1.6. nuk i dorëzon Ministrisë të dhënat sipas dispozitave të nenit 53 paragrafi 6 i 
këtij ligji.;  

1.7. kryen monitorimin e mjedisit pa autorizim nga Ministria (neni 61 paragrafët 
1. dhe 3. të këtij ligji.);  

1.8. nuk mundëson zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, nuk ofron informata dhe 
të dhënat tjera të nevojshme (neni 88 paragrafi nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2. të 
këtij ligji);  

1.9. në afatin e caktuar nga inspektori nuk ndërmerr masat e duhura lidhur me 
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mënjanimin e të metave të konstatuara (neni 82 paragrafi 1 nën-paragrafi 
1.3 të këtij ligji).  

2. Me gjobë në të holla në lartësi prej treqind (300) deri njëmijë (1.000) Euro gjobitet 
për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni edhe personi përgjegjës i personit 
juridik.  

3. Me gjobë në të holla në lartësi prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1.500) 
Euro për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni gjobitet edhe personi fizik.  

 
Neni 95 

 
1. Me gjobë në të holla në lartësi prej pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro për 

kundërvajtje gjobitet personi përgjegjës i organit shtetëror nëse: 
1.1. lëshon leje për përdorimin e resurseve natyrore pa pëlqimin e Ministrisë 

(neni 10 paragrafi 2);  
1.2. nxjerr planin hapësinor dhe urbanistik në kundërshtim me dispozitat e nenit 

27 të këtij ligji;  
1.3. bën regjistrimin e personit juridik e fizik në sistemin EMAS në kundërshtim 

me dispozitat e nenit 42 të këtij ligji;  
1.4. nuk e informon publikun në rast te rrezikut të drejtpërdrejt ose në rast të 

tejkalimit normave te lejuara të ndotjes së mjedisit sipas dispozitave të nenit 
38 të këtij ligji.  

 
KREU XII 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 96 
 
Qeveria dhe Ministria në afat prej dy vitesh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji duhet 
t`i nxjerrin aktet nënligjore për të cilat janë të autorizuara me këtë ligj. 
 

Neni 97 
 
Personat juridik dhe fizik janë të obliguara të harmonizojnë veprimtarinë e tyre në afat 
prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 98 
 
Dispozitat ligjore me të cilat rregullohen menaxhimi i resurseve natyrore, si dhe 
planifikimi dhe ndërtimi, e të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj, nuk aplikohen. 
 

Neni 99 
 
Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore nga neni 96 dhe 97 të këtij ligji, aplikohen 
dispozitat në fuqi nëse ato nuk janë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 
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Neni 100 
 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për mbrojtjen e mjedisit 
(Rregullorja 2003 /9) dhe Udhëzimi Administrativ (nr. 2/2004) për themelimin e 
Inspektoratit për mbrojtjen e mjedisit. 
 

Neni 101 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-025 
26 shkurt 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-007-2009, datë 19.03.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 50 / 06 PRILL 2009 

 379 



 
Ligjet administrative 

LIGJI Nr. 03/L-160 
PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA 
 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim të rregulloj dhe garantoj të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një 
mjedis me ajër të pastër, duke mbrojtur shëndetin e njeriut, faunën, florën dhe vlerat 
natyrore e kulturore të mjedisit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë Ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Ajër mjedisor - ajri i jashtëm në troposferë, duke mos përfshirë atë në 
vendet e punës;  

1.2. Ndotës - substancat që futen në mënyrë të drejtpërdrejt apo tërthorazi në 
ajër, të cilat shkaktojnë efekte të dëmshme në shëndetin e njeriut, florën, 
faunën dhe trashëgiminë kulturore;  

1.3. Treguesi mjedisor - tregues që jep të dhëna për cilësinë e mjedisit duke e 
bërë atë të perceptueshme përmes vlerës numerike, matjes dhe komunikimit;  

1.4. Treguesi mjedisor i trysnisë në ajër - treguesi që jep të dhëna për trysnitë 
në ajër, nga burimet e ndotjes;  

1.5. Smog - përzierje e mjegullës, tymit dhe pluhurit që krijohet në rajonet 
industriale dhe urbane, me pasoja të mëdha për shëndetin e popullatës;  

1.6. Monitorimi - procesi i përcjelljes dhe matjeve sistematike të treguesve 
mjedisor;  

1.7. Burim ekzistues i ndotjes - veprimtaria që ka filluar përpara hyrjes në fuqi 
të këtij ligji;  

1.8. Burim i ri i ndotjes” - veprimtaria që fillon pas hyrjes në fuqi të këtij ligji;  
1.9. Vlera kufitare e cilësisë së ajrit - vlera më e madhe e lejueshme e një 
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treguesi mjedisor të gjendjes së ajrit dhe që shprehet me masë të një ndotësi 
në njësinë e vëllimit të ajrit;  

1.10. Norma e depozitimit - vlera më e madhe e lejueshme e një treguesi 
mjedisor të gjendjes së ajrit dhe që ushtron ndikim në mjedis dhe që 
shprehet në masë të tij në njësinë e sipërfaqes për kohë të caktuar;  

1.11. PM10 - grimca pesëdhjetë përqind (50%) e të cilave kalojnë nëpër selektorë 
me diametër aerodinamik prej dhjetë (10) mikrometra;  

1.12. PM2.5 - grimca pesëdhjetë përqind (50%) e të cilave kalojnë nëpër selektorë 
me diametër aerodinamik prej 2.5 mikrometra;  

1.13. Operatori i burimit të ndotjes - çdo person fizik ose juridik, pronar i një 
burimi ndotjeje;  

1.14. Autoriteti për mbrojtjen e ajrit - Ministria dhe organet e tjera të 
autorizuara me akte nënligjore të nxjerra nga Qeveria;  

1.15. Emision - lirimi (shkarkimi) i substancave prej çfarëdo burimi në ajrin 
mjedisor; 

1.16. Burim i lëvizshëm - çdo mjet i lëvizshëm, i cili shkakton ndotjen e ajrit;  
1.17. Niveli - përqendrimi i ndotësit në ajrin mjedisor ose depozitimi i tij në 

sipërfaqe në kohë të caktuar;  
1.18. Vlerësimi - çdo metodë e përdorur për matje, kalkulim, parashikim ose 

vlerësim të nivelit të ndotësit në ajrin mjedisor;  
1.19. Vlera kufitare e emisionit (VKE)- sasia më e madhe e lejuar e ndotësit, që 

shkarkohet në ajër nga një burim ndotjeje, niveli i të cilit është caktuar në 
bazë të diturisë shkencore, më qëllim të shmangies, parandalimit ose 
zvogëlimit të efekteve të dëmshme në shëndetin e njeriut dhe/ose mjedisit 
në tërësi, që duhet të arrihet brenda periudhës së caktuar dhe mos të 
tejkalohet kur është arritur;  

1.20. Vlera e synuar - një nivel i fiksuar më qëllim të shmangies afatgjate të 
efekteve të dëmshme në shëndetin e njeriut dhe/ose mjedisit në tërësi, 
arrihen sipas mundësisë gjatë periudhës së caktuar;  

1.21. Pragu i alarmit - niveli përtej së cilës ekziston rreziku për shëndetin e 
njeriut nga ekspozimi i shkurtër i ndotjes për të cilën duhet të ndërmerrën 
masat e menjëhershme;  

1.22. Margjina e tolerancës - përqindja e vlerës kufitare e cila vlerë mund të 
tejkalohet sipas kushteve të përcaktuara me akte nënligjore;  

1.23. Pragu i informimit - vlera përtej së cilës ekziston rreziku për shëndetin e 
njeriut nga ekspozimi i shkurtër, në veçanti për pjesën e popullatës së 
ndjeshme, për të cilën është i nevojshëm informimi i menjëhershëm;  

1.24. Zona - pjesë e territorit ku janë të përcaktuar kufijtë me qëllim të vlerësimit 
dhe menaxhimit të cilësisë së ajrit;  

1.25. Zona me mbrojtje të veçantë - zona e përcaktuar nga ministria dhe 
pushteti lokal (komuna) që i tejkalojnë normat e cilësisë së ajrit dhe që 
kërkojnë mbrojtje të veçantë të cilësisë së ajrit;  

1.26. Aglomerati - zona ku dëndësia e popullatës, tejkalon dyqind e pesëdhjetë 
mijë (250. 000) banorë ose ka dyqind e pesëdhjetë mijë (250. 000) banorë 
ose më pak, që arsyeton nevojën për vlerësimin dhe menaxhimin e cilësisë 
së ajrit mjedisor;  
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1.27. Gazrat serre - gazrat në atmosferë që absorbojnë dhe emitojnë rrezatim 
brenda spekrit infrakuq(termik).  

1.28. Kundërmimet - vetitë e aromës të cilat me shqisën e të nuhaturit 
shkaktojnë ndikim negativ në shëndetin e njeriut;  

1.29. Bashkëdyzimet organike të avullueshme - BOA - bashkëdyzime organike 
që në 293.15K, dhe në shtypje të avullit prej 0.01kPA ose më shumë, kanë 
avullim në kushte të caktuara;  

1.30. Impiant - bashkësia e pajisjeve të caktuara për kryerjen e procesit të 
caktuar;  

1.31. Burim - çfarëdo burim i shkarkimit të substancave në ajër duke përfshirë 
burimet e palëvizshme nga industria, amvisëria si dhe burimet e lëvizshme 
siç janë automjetet, burimet pikore dhe difuzive;  

1.32. Inspektori - Inspektori i Mbrojtjes së Mjedisit;  
1.33. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.34. Ministri - Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.35. BE - Bashkimi Evropian.  

 
TREGUESIT E CILËSISË SË AJRIT 

 
Neni 3 

Treguesit bazë mjedisorë 
 
1. Treguesit bazë mjedisor të cilësisë së ajrit që shprehin përqendrimin në ajër të 

lëndëve të gazta, të ngurta dhe të lëngëta, janë:  
1.1. dyoksidi i sulfurit;  
1.2. monoksidi i karbonit;  
1.3. ozoni;  
1.4. metalet e rënda (plumbi, merkuri, arseni, kadmiumi, nikeli dhe bashkë 

dyzimet e tyre);  
1.5. oksidet e azotit;  
1.6. halogjenët;  
1.7. hidrokarburet (benzeni);  
1.8. PM10, PM 2.5, PM1.  

2. Treguesit tjerë mjedisor të cilësisë së ajrit me akt të veçantë nënligjor i përcakton 
ministria dhe i njofton subjektet fizike dhe juridike.  

3. Treguesit tjerë mjedisor të cilësisë së ajrit për zona të veçanta dhe në varësi të 
natyrës së shkarkimeve në ajër, i përcakton Qeveria me akt nënligjor me propozim 
të ministrisë.  

 
Neni 4 

Përcaktimi i normave dhe standardeve të cilësisë së ajrit 
 
1. Vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, vlerat e synuara, pragjet e alarmit për materiet 

ndotëse dhe data e hyrjes së tyre në fuqi, i përcakton Qeveria me akt nënligjor me 
propozim të ministrisë.  

2. Për të garantuar mbrojtjen e cilësisë së ajrit, prodhuesit, importuesit, eksportuesit, 
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transportuesit, tregtarët dhe përdoruesit komercial të pajisjeve, prodhimeve, 
materialeve dhe substancave që ndotin ajrin, janë të detyruar ti përmbahen 
legjislacionit vendor.  

 
PËRCAKTIMI I NORMAVE DHE STANDARDEVE TË EMISIONEVE 

 
Neni 5 

Burimet e ndotjes dhe klasifikimi i tyre 
 
1. Burimet e ndotjes së ajrit janë:  

1.1. burimet e palëvizshme, të cilat përfshijnë impiantet teknologjike që kanë 
pajisje të palëvizshme për djegien e lëndëve të ndezshme, pajisjet për 
procese teknologjike, mihjet sipërfaqësore, zona me vetëndezje, 
veprimtaritë ku puna që kryhet mund të shkaktojë ndotje të ajrit, 
magazinimet e lëndëve të djegshme, për lëndë të para, për produkte dhe 
mbetje;  

1.2. burimet e lëvizshme të ndotjes që emitojnë ndotje në lëvizje;  
1.3. burimet e vogla të ndotjes cilësohen pajisjet për procese teknologjike, që 

nuk përfshihen në burimet tjera të ndotjes, veprimtaritë që shkaktojnë 
ndotjen e ajrit, magazinimet e karburanteve, të lëndëve djegëse, të lëndëve 
të para, të mbetjeve dhe ndotësve të grumbulluar;  

1.4. burimet difuzive përfshijnë pajisjet, sipërfaqet dhe hapësirat tjera nga të cilat 
materiet ndotëse përhapen lirshëm, në ajër pa pasur tymtar apo mjete tjera të 
shkarkimit.  

2. Qeveria me propozim të ministrisë do të rregullon me akte nënligjore çështjet e 
administrimit të burimeve të reja të ndotjes deri më tani të panjohura.  

 
Neni 6 

Vlerat kufitare të emisioneve 
 
Qeveria me propozim të ministrisë i përcakton vlerat kufitare të emisioneve (VKE) në 
ajër, konform standardeve të BE dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. 
 

Neni 7 
Vlerat e Përkohshme Kufitare të Emisionit 

 
1. Për burimet ekzistuese të ndotjes së ajrit, që funksionojnë edhe pas hyrjes në fuqi 

të këtij Ligji, kur niveli i teknikës dhe teknologjisë nuk lejon të zbatohen VKE 
sipas këtij ligji mund të zbatohen vlerat e përkohshme kufitare të emisioneve.  

2. Vlerat e përkohshme kufitare të emisioneve, mënyra e vendosjes, dhe kohëzgjatja e 
zbatimit të tyre, miratohen me akt të veçantë nga Qeveria me propozimin e 
ministrisë.  

3. Operatorët të cilët punojnë në bazë të dispozitave ligjore nga paragrafit 1. dhe 2. të 
këtij neni janë të detyruar t`i zbatojnë standardet e përkohshme nga paragrafi 1. i 
këtij neni.  
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NDOTËSIT E AJRIT 
 

Neni 8 
Detyrimet e përgjithshme të burimeve të ndotjes 

 
1. Çdo person juridik dhe fizik, duhet ta ruaj cilësinë e ajrit, ta mbrojë atë nga ndotjet 

e shkaktuara gjatë veprimtarisë që ushtrohen në territorin e Republikës së Kosovës 
dhe detyrohet të:  
1.1. monitoron emisionet;  
1.2. minimizoj emisionin e ndotësve dhe kundërmimeve;  
1.3. mos tejkaloj vlerat kufitare të emisionit.  

2. Ndalohet djegia e lëndëve të tjera, të ndryshme nga:  
2.1. ato të përcaktuara në lejen e përdorimit të objektit, nga prodhuesi i pajisjes, 

të prodhimit dhe të tregtimit të lëndëve djegëse;  
2.2. lëndët djegëse të përcaktuara me parametrat teknik ose me masat tekniko-

organizative për vënien në përdorim të burimeve të ndotjes. 
3. Për ndërtimin e impianteve të reja dhe renovimin e impianteve ekzistuese, duhet të 

përdoren teknologjitë më të mira të mundshme. 
 

Neni 9 
Detyrimet e veçanta të operatorëve të burimeve të ndotjes 

 
1. Operatorët e burimeve të ndotjes detyrohen: 

1.1. t’i përdorin këto burime vetëm sipas kushteve teknike dhe kushteve të vëna 
në lejen e integruar ose lejen mjedisore;  

1.2. të përgatisin rregullore teknike për funksionim e burimeve të ndotjes;  
1.3. të kryejnë monitorimin e shkarkimeve në ajër dhe të dhënat të dërgohen në 

Ministri sipas rregullave të parapara me akt të veçantë të cilin e nxjerr 
Ministria.  

2. Operatorët e burimeve të ndotjes duhet të përgatisin listën e parametrave teknikë, 
operacionalë dhe masat tekniko-organizative, për burimet e ndotjes.  

 
Neni 10 

Impiantet me djegie dhe impiantet tjera industriale 
 
1. Dispozitave të këtij ligji i nënshtrohen impiantet me djegie me fuqi termike të 

barabartë ose më të madhe se 50MWt.  
2. Ministria mund të lejojë tejkalimin e përkohshëm të VKE për reparte të veçanta me 

djegie, të cilat shfrytëzojnë lëndën djegëse të ngurtë.  
3. Tejkalimi i përkohshëm i VKE nuk duhet të zgjatë më tepër se gjashtë (6) muaj 

dhe nuk mund të jetë dy (2) herë më i lartë se VKE.  
4. Qeveria me propozim të Ministrisë, me akt të veçantë, përcakton VKE dhe 

kërkesat për monitorim të ndotësve për sektorët industrial.  
 

 384 



 
Ligji Nr. 03/L-160 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja 

Neni 11 
Impiantet për djegien e mbeturinave 

 
VKE për impiantet për djegien e mbeturinave i përcakton me akt të veçantë Qeveria me 
propozim të Ministrisë, në pajtim me këtë ligj. 
 

Neni 12 
Lartësia e pajisjeve shkarkuese 

 
1. Lartësia e pajisjeve shkarkuese varësisht nga kapaciteti, caktohet rast pas rasti, në 

lejen e integruar ose lejen mjedisore.  
2. Pajisjet shkarkuese të burimeve të ndotjes duhet të kenë lartësi të tillë, që vlera e 

treguesit mjedisor të gjendjes së ajrit të mos tejkalojë kufirin e lejuar të cilësisë për 
një ndotës të dhënë.  

 
Neni 13 

Burimet e lëvizshme të ndotjes 
 
1. Operatorët e burimeve të lëvizshme të ndotjes duhet t’i:  

1.1. përdorin dhe t’i mirëmbajnë ato në përputhje me kushtet e përcaktuara nga 
prodhuesit e tyre, në pajtim me standardet e emisioneve;  

1.2. të respektojnë masat që përcakton Ministria dhe pushteti lokal për zonat që 
kërkojnë mbrojtje të veçantë të cilësisë së ajrit. 

2. Prodhuesit dhe importuesit e burimeve të lëvizshme, duhet të prodhojnë dhe 
importojnë vetëm ato mjete dhe pajisje që plotësojnë normat e shkarkimeve në 
ajër.  

3. Burimet e lëvizshme me motorë me djegie të brendshme i nënshtrohen kontrollit të 
shkarkimeve të gazeve ndotës, sipas rregullave që i përcakton Ministria e 
Transportit dhe Telekomunikacionit.  

 
Neni 14 

Normat e emisioneve nga burimet e lëvizshme 
 
1. Normat e emisioneve për burimet e lëvizshme, përcaktohen mbi bazën e treguesve 

mjedisorë të trysnisë në gazrat e shkarkuara nga këto burime, të cilat janë: 
përqendrimi i grimcave PM10, PM2.5, monoksidit të karbonit, oksideve të azotit, 
hidrokarbureve, plumbit dhe sulfur dioksidit.  

2. Normat e emisioneve nga burimet e lëvizshme i përcakton Qeveria me akt të 
veçantë me propozim të Ministrisë.  

 
Neni 15 

Burimet e vogla të ndotjes 
 
1. Dispozitat e këtij Ligji nuk zbatohen për emisionet në ajër nga aktivitetet shtëpiake 

dhe burimet e vogla të ndotjes, fuqia termike e të cilave është më e vogël se 250 
KW.  
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2. Ngrohtoret e qytetit nuk konsiderohen si burime shtëpiake.  
3. Ministria me akt të veçantë në pajtim me këtë ligj përcakton VKE dhe kërkesat për 

monitorim të ndotësve nga burimet e vogla të ndotjes.  
 

Neni 16 
Përmbajtja e sulfurit në lëndën djegëse 

 
1. Vajrat e rënda tek të cilat përmbajtja e sulfurit e tejkalon një perqind (1%) të masës 

nuk mund të shfrytëzohen si lëndë djegëse për impiante për djegie prej 1 janar 
2014. 

2. Qeveria me propozim të Ministrisë me akt te veçantë, përcakton përmbajtjen e 
lejuar te sulfurit ne vajrat dhe lëndët djegëse nga paragrafit 1. i këtij neni. 

3. Kufizimet nga paragrafi 1 të këtij neni nuk aplikohen për:  
3.1. lëndët djegëse të destinuara për përpunim para djegies finale;  
3.2. lëndët djegëse që përpunohen në industrinë e rafinerisë.  

4. Lëndët djegëse për automjete duhet të jenë në pajtim me standarde të cilësisë të 
cilat janë të përcaktuara me akt nënligjor nga Qeveria me propozim të Ministrisë.  

 
Neni 17 

Deponimi i lëndëve djegëse, naftës dhe derivateve te naftës 
 
1. Dispozitat e këtij ligji aplikohen në objektet, impiantet, automjetet dhe pajisjet që 

shfrytëzohen për deponim, ngarkim dhe transportim të karburanteve nga një 
terminal në tjetër ose nga terminali kryesor deri te stacioni i karburanteve.  

2. Objektet, impiantet, automjetet dhe pajisjet duhet të projektohen dhe shfrytëzohen 
në mënyrë që:  
2.1. mbetjet e avullit duhet të mbahen në kontejner për derisa kryhet shkarkimi 

në terminal;  
2.2. t`i pranojnë dhe mbajnë avujt kthyes nga terminali i Stacionit të 

karburanteve ose në terminalin kryesor. 
3. Dispozitat nga paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni Qeveria në propozim të Ministrisë 

do të rregullohen me akt të veçantë. 
 

Neni 18 
Bashkëdyzimet organike të avullueshme (BOA) 

 
1. Qeveria në propozim të Ministrisë me akt të veçantë përcakton:  

1.1. VKE për BOA;  
1.2. substancat apo preparatet të cilat për shkak të përmbajtjes së BOA, 

klasifikohen si kancerogjene, mutagjene, apo toksike për riprodhim 
biologjik.  

2. Çdo person fizik dhe juridik duhet të i përmbahet VKE, të përcaktuara në 
paragrafin 1. nën paragrafi 1.1. të këtij neni.  

3. Substancat nga paragrafi 1. nën paragrafi 1.2. i këtij neni duhet të zëvendësohen 
me substanca ose preparate sipas legjislacionin të BE, më se voni deri në vitin 
2017.  
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Neni 19 
Mbrojtja e shtresës së ozonit 

 
1. Mbrojtja e shtresës së ozonit ka të bëjë me substancat që e dëmtojnë shtresën e 

ozonit, prodhimet dhe pajisjet që i përmbajnë këto substanca.  
2. Kushtet, detyrimet dhe procedura për zvogëlimin deri në eliminim gradual të 

përdorimit të substancave që e dëmtojnë shtresën e ozonit dhe zëvendësimi i tyre 
me substanca alternative që kanë ndikim më pak të dëmshëm në mjedis dhe 
procedura për përdorim të prodhimeve që përmbajnë ose janë të përbëra nga 
substancat që dëmtojnë mbështjellësin e ozonit Qeveria në propozim të Ministrisë i 
përcakton me akt të veçantë.  

3. Ministria mban evidencën për eksport, import dhe konsumim të substancave që e 
dëmtojnë mbështjellësin e ozonit dhe paraqet raportin Kuvendit të Republikës së 
Kosovës dhe institucioneve të BE-së.  

 
Neni 20 

Gazrat serë 
 
1. Pengimi dhe zvogëlimi i ndotjes së ajrit i cili ndikon në ndryshimin e klimës 

zbatohet me:  
1.1. monitorimin e emisioneve të gazrave serë dhe zvogëlimin e sasisë së këtyre 

gazrave;  
1.2. stimulimin për zbatimin e masave të zhvillimit të pastër.  

2. Me qëllim të zbatimit të masave nga paragrafi i 1. i këtij neni përpilohet kadastri i 
emisioneve të gazrave serë.  

3. Kadastrin nga paragrafi 2. i këtij neni, e udhëheq Ministria.  
4. Të dhënat nga kadastri i emisioneve të gazrave serë duhet të jenë publike.  
5. Qeveria me akt të veçantë, me propozim të Ministrisë përcakton mënyrën dhe 

metodologjinë e përcjelljes së emisioneve të gazrave serë dhe zvogëlimin e sasisë 
së këtyre gazrave.  

 
Neni 21 

Masat për zhvillim të pastër 
 
1. Stimulimi i zbatimit të masave të zhvillimit të pastër nga neni 20. paragrafi 1. nën 

paragrafi 1.2. të këtij Ligji sigurohet me zbatimin e programeve dhe projekteve për 
investimin e mjeteve në: 
1.1. zhvillimin dhe shfrytëzimin e teknologjive, me të cilat parandalohet dhe 

zvogëlohet sasia totale e emisioneve të gazrave serë në Republikën e 
Kosovës;  

1.2. stimulimin e përdorimit të teknologjive të pastërta dhe shfrytëzimi i 
burimeve të ripërtritshme të energjisë;  

1.3. rritjen e efiçiencës së energjisë në degët e ndryshme ekonomike; 
1.4. aktivitetet, proceset dhe mekanizmat me të cilat zvogëlohen emisionet e 

gazërave serë në atmosferë. 
2. Kriteret, kushtet dhe procedurat për stimulimin e masave të zhvillimit të pastër i 

përcakton Qeveria me akt të veçantë me propozim të ministrisë.  
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3. Miratimin e programeve dhe projekteve nga paragrafi 1. i këtij neni në pajtim me 
kriteret e përcaktuara, e bënë Ministria në koordinim me Qeverinë dhe në 
bashkëpunim me organizatat tjera relevante.  

4. Programet dhe projektet nga paragrafi 1. i këtij neni të miratuara nga Qeveria i 
nënshtrohen verifikimit dhe miratimit, të cilat bëhen në kuadër të mekanizmave të 
përcaktuara në marrëveshje ndërkombëtare për ndryshimet klimatike.  

5. Vendimet rreth miratimit të programeve dhe projekteve bëhen publike në afat prej 
pesë (5) ditë pune.  

 
Neni 22 

Kadastri i emisioneve 
 
1. Të gjithë operatorët që emitojnë ndotës në ajër, komunat dhe institucionet 

profesionale, duhet t`i raportojnë Ministrisë, informacionet për ndotjen e ajrit në 
përputhje me ligj.  

2. Rregullat, procedurat dhe afatet e raportimit i përcakton Ministria me akt të 
veçantë.  

3. Ministria përgatit kadastrën e emisioneve në nivel vendi, komune dhe për burimet 
individuale të ndotjes. Një kopje e kadastrës i dërgohet Entit të Statistikës të 
Republikës së Kosovës.  

 
ZONAT ME MBROJTJE TË VEÇANTË 

 
Neni 23 

Dispozitat e përgjithshme 
 
1. Territoret e kufizuara të cilat tejkalojnë normat e cilësisë së ajrit, me propozimin e 

Ministrisë, shpallen nga Qeveria si zona që kërkojnë mbrojtje të veçantë të ajrit 
nga ndotja dhe bëhen publike.  

2. Për zonat me mbrojtje të veçantë, Ministria dhe administrata lokale përkatëse, do të 
përcaktojnë masa të veçanta për mbrojtjen e cilësisë së ajrit.  

3. Për të stabilizuar dhe përmirësuar cilësinë e ajrit, operatorët duhet të zhvillojnë dhe 
aplikojnë masat preventive.  

4. Operatorët duhet të informojnë në mënyrë periodike Ministrinë, publikun dhe 
autoritetet lokale për masat preventive të aplikuara.  

 
Neni 24 

Masat për tejkalimin e pragut të alarmit dhe cilësinë e dobët të ajrit 
 
1. Kur pragu i alarmit tejkalohet dhe përcaktohet cilësi e dobët e ajrit, Ministria 

përcakton masat paralajmëruese dhe informon Qeverinë, autoritetet relevante 
lokale dhe publikun.  

2. Për parashikimin dhe paralajmërimin e gjendjes së smogut ose situatave me cilësi 
të dobët të ajrit, Qeveria me propozim të Ministrisë, me akt të veçantë, përcakton 
masat për rregullimin e sistemit special paralajmërues.  

3. Në raste emergjente, për të normalizuar gjendjen, masat e ndërmarra duhet të 
koordinohen nga Ministria, Qeveria dhe autoritetet lokale-komunat.  
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4. Ministria përcakton masat për rregullimin, ndaljen dhe kufizimin e shkarkimit në 
ajër nga burimet e ndotjes.  

5. Autoritetet lokale në bashkëpunim me Ministrinë, duhet të ndërmarrin masa 
emergjente për të normalizuar gjendjen e cilësisë së ajrit.  

6. Autoriteti lokal përcakton masat për rregullimin, ndaljen dhe kufizimin e burimeve 
të emisioneve të ndotësve në ajër.  

7. Për të zvogëluar ndotjen dhe përmirësuar cilësinë e ajrit, operatorët duhet t’i 
zhvillojnë dhe aplikojnë masa preventive.  

8. Operatorët duhet të ndërmarrin masat emergjente, për të normalizuar gjendjen e 
cilësisë së ajrit.  

9. Operatorët duhet të informojnë në mënyrë periodike Ministrinë, publikun dhe 
autoritetet lokale për masat preventive të aplikuara për zvogëlimin e ndotjes.  

 
NJOFTIMI PËR NDOTJEN E AJRIT 

 
Neni 25 

Informimi i publikut 
 
1. Ministria, siguron që informatat e përditësuara për përqendrimin e materieve 

ndotëse në ajër të jenë në dispozicion të publikut dhe organizatave të interesuara. 
2. Informimi i publikut bëhet se paku një herë në muaj përmes mediave elektronike 

dhe të shkruara. 
 

Neni 26 
Shkëmbimi i informatave 

 
1. Ministria shkëmben informatat për cilësinë e ajrit dhe emisionet me organizatat 

ndërkombëtare dhe shtetet tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare.  
2. Mënyrën dhe afatet për shkëmbimin e informatave, me organet relevante, 

organizatat dhe BE, Ministria e bënë sipas akteve ligjore të BE.  
 

PAJISJA ME LEJE MJEDISORE E VEPRIMTARIVE QË NDOTIN AJRIN 
 

Neni 27 
Leja mjedisore për ndotësit e ajrit 

 
1. Personat fizik dhe juridik vendas ose të huaj për të cilët nuk kërkohet leja e 

integruar, duhen të pajisen me leje mjedisore nga Ministria në bashkëpunim me 
pushtetin lokal për: 
1.1. ndërtimin dhe shfrytëzimin e burimeve të ndotjes, si dhe për ndryshimet e 

tyre të mëvonshme; 
1.2. ndryshime të standardeve teknike dhe normave të shkarkimeve në ajër nga 

burime të ndryshme ndotjeje, kur zbatimi i tyre cenon cilësinë e ajrit;  
1.3. ndërtimin e burimeve të ndotjes, kur dokumentacioni i tij nuk miratohet, 

sipas një tipi standard ose projekt modeli;  
1.4. zëvendësimin e lëndëve djegëse dhe të lëndëve të para, që përdor burimi 

ndotës;  
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1.5. prodhimin, importin dhe tregtimin e lëndëve djegëse, pajisjeve fikse, 
materialeve dhe produkteve, që ndotin ose mund të ndotin ajrin;  

1.6. ndryshimin e parametrave teknik, operacional dhe të masave tekniko-
organizative të burimit të ndotjes.  

1.7. ndryshimin e veprimtarisë që dallon nga ajo bazë.  
 

Neni 28 
Planifikimi i mbrojtjes së ajrit nga ndotja 

 
1. Planifikimi i mbrojtjes së ajrit nga ndotja bazohet në:  

1.1. Strategjinë e cilësisë së ajrit;  
1.2. Planin e veprimit për cilësinë e ajrit;  
1.3. Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit;  
1.4. Raportet për zbatimin e planeve për cilësinë e ajrit.  

 
Neni 29 

Strategjia e cilësisë së ajrit 
 
Strategjia e cilësisë së ajrit përcakton politikën e mbrojtjes dhe menaxhimin e cilësisë 
së ajrit për periudhën dhjetë (10) vjeçare, të cilën e harton Ministria dhe e miraton 
Kuvendi i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 30 
Plani i veprimit për cilësinë e ajrit 

 
Plani i veprimit për cilësinë e ajrit përcakton veprimet për përmirësimin e cilësisë së 
ajrit për periudhën dhjetë (10) vjeçare, të cilin e harton Ministria dhe e miraton 
Kuvendi i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 31 
Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit 

 
1. Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit definojnë politikën, menaxhimin e 

cilësisë së ajrit për periudhën pesë (5) vjeçare dhe veprimet përbrenda territorit të 
komunës, në harmoni me Strategjinë e cilësisë së ajrit.  

2. Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit janë pjesë integrale e planeve lokale 
për mjedis.  

3. Raporti për zbatimin e planit shqyrtohet nga Kuvendet e Komunave.  
 

Neni 32 
Raportet për zbatimin e planeve 

 
1. Raporti për realizmin e planeve të parashikuara me Strategjinë e cilësisë së ajrit i 

prezantohet Kuvendit të Kosovës nga ana e Qeverisë së paku njëherë në vit.  
2. Raporti përmban të dhënat për cilësinë e ajrit, ndotësit, tendencat e zhvillimit të 

emisioneve të ndotësve të regjistruar në kadastër të emisioneve, matjet lidhur me 
përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe rezultatet nga matjet.  
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MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA INSPEKTIVE 
 

Neni 33 
Monitorimi 

 
1. Monitorimi i cilësisë së ajrit bëhet nga Ministria, e cila siguron monitorimin e 

përhershëm të cilësisë së ajrit dhe ndikimin në mjedis dhe shëndetin e popullatës.  
2. Raportet e monitorimit bëhen publike.  
3. Ministria me akt të veçantë, përcakton kriteret për caktimin e pikave monitoruese, 

numrin dhe shpeshtësinë e matjeve, klasifikimin e ndotësve të cilët monitorohen, 
metodologjinë e punës si dhe formën dhe kohën e raportimit të të dhënave.  

4. Subjektet të cilat shkaktojnë ndotjen e ajrit janë të detyruar të organizojnë sistemin 
e monitorimit intern, me qëllim të përcjelljes së shkallës së ndotjes.  

 
Neni 34 

Mbikëqyrja inspektive 
 
1. Gjatë mbikëqyrjes inspektive për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit, me 

shfrytëzim edhe të laboratorëve mobil, inspektori rregullisht mbikëqyrë: 
1.1. zbatimin e masave mbrojtëse të definuara në procedurën e Vlerësimit të 

Ndikimit në Mjedis;  
1.2. punën e pajisjeve të repartit dhe pajisjeve mbrojtëse në burimet e ndotjes;  
1.3. përmbushjen e VKE dhe zbatimin e masave mbrojtëse;  
1.4. zbatimin e matjeve të emisionit dhe hartimin e raportit;  
1.5. zbatimin e programeve sanuese dhe programeve për mbrojtjen dhe 

përmirësimin e cilësisë së ajrit;  
1.6. zbatimin e masave për zvogëlimin e ndotjes së ajrit.  

 
FINANCIMI PËR MBROJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË 

AJRIT DHE INSTRUMENTET EKONOMIKE 
 

Neni 35 
Financimi i mbrojtjes së ajrit nga ndotja 

 
1. Mjetet e nevojshme për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit sigurohen 

nga Buxheti i Republikës së Kosovës, nga të hyrat e qeverisë lokale, donacionet, 
apo kreditë në pajtim me ligj.  

2. Mjetet nga paragrafi 1. i këtij neni përdoren për:  
2.1. hartimin dhe zbatimin e programeve dhe masave për parandalimin apo 

zvogëlimin e nivelit të ndotjes së ajrit;  
2.2. mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të popullatës, atëherë kur tejkalohen 

standardet;  
2.3. për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me akte ndërkombëtare për mjedis;  
2.4. për hulumtime shkencore ose aktivitete të nevojshme për zbatimin e 

dispozitave të këtij Ligji.  
3. Kriteret, kushtet dhe procedurat për projektet nga paragrafi 2 i këtij neni i 

përcakton Qeveria me akt të veçantë me propozim të ministrisë.  

 391 



 
Ligjet administrative 

Neni 36 
Tarifat për shkarkimet në ajër 

 
Qeveria me propozim të ministrisë cakton tarifat, që drejtpërdrejt lidhen me ndotjen 
reale apo të vlerësuar të ajrit, për ato nivele që janë të lejueshme për Republikën e 
Kosovës. 
 

Neni 37 
Ndihma ekonomike 

 
Me propozim të Ministrisë, Qeveria mund të ofrojë subvencione, mbështetje të tjera 
financiare dhe masa të ngjashme, për personat fizik dhe juridik, vendas dhe të huaj, për 
stimulimin e aktiviteteve që përdorin teknologji të pastër dhe aktivitete të cilat 
kontribuojnë në zvogëlimin e ndotjes së ajrit. 
 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 38 
 
1. Me gjobë në të holla në lartësi prej pesëmbëdhjetë mijë (15.000) deri në pesëdhjetë 

mijë (50.000) euro dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: 
1.1. prodhuesit, importuesit, eksportuesit, transportuesit, tregtarët dhe përdoruesit 

komercial të pajisjeve, prodhimeve, materialeve dhe substancave që ndotin 
ajrin, nuk i përmbahen legjislacionit vendor. (neni 4 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.2. nuk i zbaton standardet (neni 7 paragrafi 3. i këtij ligji);  
1.3. djeg lëndët në kundërshtim me nenin 8 paragrafi 2. i këtij ligji;  
1.4. nuk i përmbushë detyrimet nga neni 9 i këtij ligji;  
1.5. lejon tejkalimin e përkohshëm të VKE më tepër se gjashtë (6) muaj dhe dy 

herë më të larta se VKE (neni 10 paragrafi 3. i këtij ligji);  
1.6. nuk i përmbahet detyrimeve nga neni 12 i këtij ligji;  
1.7. nuk prodhon dhe importon mjete dhe pajisje që i plotësojnë normat e 

shkarkimeve në ajër (neni 13 paragrafi 2 i këtij ligji);  
1.8. shfrytëzon vajrat e rënda si lëndë djegëse (neni 16. paragrafi 1. i këtij ligji);  
1.9. nuk i përmbahet detyrimeve nga neni 17 paragrafi 2. i këtij ligji;  
1.10. nuk i përmbahet detyrimeve nga akti i veçantë nënligjor nga neni 18 i këtij ligji,  
1.11. nuk i përmbahet detyrimeve nga akti i veçantë nënligjor nga neni 19 

paragrafi 2. i këtij ligji;  
1.12. nuk i përmbahet detyrimeve nga akti i veçantë nënligjor nga neni 20 

paragrafi 5. i këtij ligji;  
1.13. nuk i raportojnë Ministrisë të dhënat për ndotjen e ajrit (neni 22 paragrafi 1 i 

këtij ligji);  
1.14. nuk zhvillon dhe aplikon masa preventive për përmirësimin e cilësisë së ajrit 

(neni 23 paragrafi 3. i këtij ligji);  
1.15. nuk informon në mënyrë periodike Ministrinë, publikun dhe autoritetet 

lokale për masat preventive (neni 23 paragrafi 4. i këtij ligji);  
1.16. nuk zhvillon dhe ndërmerr masa preventive (neni 24 paragrafi 7. i këtij ligji);  
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1.17. nuk ndërmerr masa emergjente për normalizimin e gjendjes së cilësisë së 
ajrit (neni 24 paragrafi 8. i këtij ligji);  

2. Me gjobë në të holla në lartësi prej pesëqind (500) deri në dy mijë (2.000) Euro 
dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personi fizik dhe personi 
përgjegjës i personit juridik.  

 
Neni 39 

 
1. Me gjobë në të holla në lartësi prej tre mijë (3.000) deri në dhjetë mijë (10.000) 

Euro dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse:  
1.1. nuk ruan cilësinë e ajrit dhe nuk e mbron atë nga ndotjet e shkaktuara nga 

veprimtaria që ushtron në territorin e Republikës së Kosovës (neni 8 
paragrafi 1.2 dhe 1.3 i këtij ligji);  

1.2. nuk i përmbahen detyrimeve nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji;  
1.3. nuk i përmbahen detyrimeve nga akti i veçantë nënligjor sipas nenit 14 

paragrafi 2. i këtij ligji;  
2. Me gjobë në të holla në lartësi prej treqind (300) deri në një mijë (1.000) Euro 

dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi 
përgjegjës i personit juridik.  

 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 40 

Dispozitat përfundimtare 
 
Qeveria dhe Ministria në afat prej tetëmbëdhjetë (18) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji duhet t`i nxjerrin dispozitat për të cilat janë të autorizuara me këtë ligj. 
 

Neni 41 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja 
(Ligji nr. 2004/30/ Rregullorja nr. 2004/48). 
 

Neni 42 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-160 
25 shkurt 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-012-2010, datë 12.03.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 67 / 29 MARS 2010 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 mbi Kornizën 
Kushtetuese mbi Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet 5.1(l), 
5.7, 9.1. 26 (a), dhe 9.3.3; 
 
Me qellim të promovimit te zhvillimit dhe planifikimit racional hapësinor, arritjes se 
drejtpeshimit ne mes te zhvillimit dhe ruajtjes se sipërfaqeve te hapura dhe mbrojtjes se 
mjedisit, dhe sjelljes se regjimit te planifikimit hapësinor te Kosovës ne përputhje me 
standardet evropiane dhe ndërkombëtare, 
 
Miraton: 
 

PJESA 1 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Lënda e rregullimit 
 
Me këtë ligj rregullohet planifikimi hapësinor në territorin e Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Shprehjet kyçe të përdorura në këtë ligj kanë kuptimin sa vijon: 
“Plani hapësinor” nënkupton planin për rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit siç 
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është territori i komunës, zonës, parkut publik dhe territorit të Kosovës; ky plan 
përshkruan afatet kohore dhe përfshinë projeksionet reale të investimeve. 
“Vendbanim” nënkupton zonën me karakter urban, toka bujqësore, qyteti dhe 
vendbanimi tjetër të cilin kuvendi i komunës e ka shpallur me karakter banimi; 
“Qytet” nënkupton vendbanimi të cilin kuvendi i komunës, duke marrë për bazë 
shkallën e ndërtimit, veprimtaritë dhe karakteristikat tjera të karakterit urban, e ka 
përcaktuar si të tillë; 
“Plani Hapësinor për Kosovën” nënkupton planin e përcaktuar me nenin 11; 
“Plani hapësinor për zonë të veçantë” nënkupton planin e përcaktuar me nenin 12; 
“Plani zhvillimor i komunës” nënkupton planin e përcaktuar me nenin 13; 
“Plani zhvillimor urbanistik” nënkupton planin e përcaktuar ne nenin 14; 
”Plani rregullues urban” domethënë plani i tipit i cili është përshkruar në nenin 15; 
“Shfrytëzimi i tokës” nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar për të cilën 
parcela e tokës shfrytëzohet; 
“Zonë urbane” është toka me kufij të përcaktuar brenda suazave të së cilës është 
planifikuar ndërtimi urbanistik; 
“Fshati” është vendbanimi në të cilin popullsia kryesisht merret me veprimtari 
bujqësore; 
“Tokë bujqësore “ është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore; 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor; 
“Akt i veçantë” nënkupton një instruksion administrativ, udhëzim, direktivë ose 
vendim administrativ të lëshuar nga Ministria ose agjencitë ekzekutive; 
“Dokumentacioni urbanistik” është tërësia e dokumenteve të cilën e përbëjnë: plani 
hapësinor, përkatësisht urbanistik; leja urbanistike; pëlqimi urbanistik; analizat, 
studimet dhe dokumente të tjera të hartuara në kuadër të punëve përgatitore për 
planifikimin dhe rregullimin e hapësirës dhe që përmbajnë shënime mbi shfrytëzimin 
aktual dhe të mundshëm të territorit; 
“Plani i infrastrukturës” është paraqitja me plan e instalimeve dhe objekteve ekzistuese 
dhe të planifikuara nëntokësore dhe mbitokësore nga lëmi i: transportit, instalimeve 
elektrike, gazsjellësit, naftësjellësit, furnizimit me ujë dhe sistemet e ujërave të 
përdorura, telekomunikacionit dhe i instalimeve tjera; 
“Toka ndërtimore” është toka në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje me planin 
rregullativ, përkatësisht urbanistik, ose me aktin tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji 
është paraparë për ndërtimin e objekteve; 
“Ngastra ndërtimore” është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të përfshira 
me plan, që përbëhet nga një ose më shumë ngastra kadastrale ose pjesë të tyre; 
“Lokacioni” është vendi në të cilin kryhen punimet ndërtimore në përputhje me planin 
e caktuar, ose me aktin tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji; 
“Ngastër Kadastrale” janë sipërfaqet e tokave bujqësore, pyjore, kullosa, tokat pyjore, 
të regjistruara në regjistrat kadastral; 
“Linjat e rregullimit” nënkuptojnë vijën kufizuese në mes të ngastrës se ndërtimit dhe 
të drejtës së shfrytëzimit të rrugës publike. 
“Linja e ndërtimit” nënkupton vijën kufizuese cila definon se ku është i lejuar ndërtimi 
në ngastrën ndërtimore; 
“Standarde urbanistike” janë normat e planifikimit hapësinor, kushtet dhe rregullat e 
përdorura gjatë hartimit të dokumentacionit të planifikimit; 
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“Normativa urbanistike-teknike” janë kushtet hapësinore ose teknike që përcaktojnë 
pozitën, raportet reciproke të infrastrukturës së ndërtesave dhe sigurinë e ndërtesave; 
“Sipërfaqe e mbrojtur” janë sipërfaqet e burimeve të mbrojtura natyrore dhe mjedisore 
si dhe sipërfaqet bujqësore, trashëgimia e paluajtshme kulturore dhe arkeologjike;. 
“Zonë e mbrojtur” është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të 
burimeve natyrore, kulturore-historike dhe arkeologjike, të mbrojtjes nga ndotja të 
mjedisit jetësor ose sigurimi i kushteve hapësinore për ushtrimin pa pengesë të 
veprimtarisë dhe siguria e banorëve dhe e hapësirës për rreth; 
“Punët përgatitore” janë kërkimet, analizat, përgatitja e të dhënave, informatave, dhe 
përkrahja teknike për nevojat e hartimit të dokumentacionit urbanistik; 
“Kushtet e ndërtimit” janë kushtet që e përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e 
ndërtimit, kushtet e sigurisë dhe çdo kusht tjetër për ndërtimin e objekteve. 
 

Neni 3 
Parimet 

 
Rregullimi dhe planifikimi hapësinor duhet të bazohet në këto parime të pranuara 
ndërkombëtare: 

a) Promovimin e interesave të përbashkëta të Kosovës duke mbrojtur resurset 
natyrore dhe duke mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm.  

b) Promovimin e procesit demokratik të pjesëmarrës dhe përfshirjes në 
formulimin e strategjive zhvillimore dhe planeve fizike.  

c) Promovimin e transparencës së plotë në planifikim dhe procesin e marrjes së 
vendimeve duke iu lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhëna dhe hartat e 
nevojshme.  

d) Promovimin e të drejtave të barabarta ekonomike dhe shoqërore për të gjithë 
Kosovarët.  

e) Promovimin e kualitetit të përmirësuar të jetës dhe forma të balancuara të 
vendbanimeve.  

f) Promovimin e harmonizimit me parimet dhe planet e vazhdueshme të 
zhvillimit hapësinor Evropian.  

 
Neni 4 

Zbatimi subsidiar 
 
Për zbatimin e planeve hapësinore dhe urbanistike aplikohen dispozitat mbi procedurën 
e përgjithshme administrative, në qoftë se me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe. 
 

KREU II 
SUBJEKTET E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 
Neni 5 

Zbatimi i planeve hapësinore 
 
5.1. Zbatimin e planeve hapësinore e siguron Kuvendi i Kosovës, Qeveria e 

Kosovës, si dhe kuvendet komunale me: 
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a) miratimin dhe zbatimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor dhe 
zhvillimor;  

b) sigurimin e përhershëm të kushteve materiale e të kushteve të tjera për 
përgatitjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të planeve;  

c) marrjen e masave për përparimin e kushteve të hapësirës; dhe  
d) miratimin e dokumenteve të tjera të parashikuara me këtë ligj.  

5.2. Ministria në përputhje me dispozitat e këtij ligji do të jetë përgjegjëse për:  
a) Koordinimin e planifikimit hapësinor të Kosovës dhe propozimin e 

politikave zhvillimore hapësinore;  
b) hartimin e dokumenteve relevante planifikuese dhe raporteve;  
c) Rishikimin dhe monitorimin e dokumenteve planifikuese në gjithë territorin 

e Kosovës;  
d) Rishikimin, monitorimin dhe harmonizimin e proceseve planifikuese në 

nivel komunal;  
e) sigurimin e përputhshmërisë e procedurave planifikuese të parashikuara në 

pjesën e III-të, Kapitullin II të këtij ligji;  
f) Ofrimin e këshillimeve dhe asistencës komunave në hartimin e planeve 

komunale hapësinore dhe të planeve rregulluese komunale;  
g) Organizimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe 

shënimeve të planifikimit hapësinor për Kosovën;  
h) Inkurajimin dhe sigurimin e participimit të publikut në proceset vendim 

marrëse planifikuese; dhe  
i) Koordinimin me organizatat lokale dhe ndërkombëtare me qëllim të 

harmonizimit të planifikimit hapësinor në Kosovë me normat dhe standardet 
evropiane dhe ndërkombëtare të planifikimit.  

5.3. Ministria në kuadër të autorizimeve të veta mund të themeloj Njësinë 
Organizative për planifikim hapësinor përgjegjëse për përgatitjen e planit 
hapësinor të Kosovës në përputhje me strategjinë zhvillimore planifikuese të 
Qeverisë. Ministria me akt të veçantë. do ta obligoj Njësinë Organizative edhe 
me autorizime të tjera. 

 
Neni 6 

Këshilli i ekspertëve të planifikimit 
 
6.1. Me qëllim të ofrimit të këshillave profesionale në procesin e hartimit të planeve 

komunale zhvillimore, planeve zhvillimore urbane dhe planeve rregulluese 
urbane, si dhe në procesin e zbatimit të këtyre planeve, Kuvendi i komunës do të 
emëroj një Këshill ekspertësh të planifikimit.  

6.2. Numri i anëtarëve, përbërja, mënyra e punës, dhe çështje të tjera me rëndësi për 
punën e këshillit të ekspertëve të planifikimit caktohet me aktin mbi formimin e 
tij.  

6.3. Për kryerjen e disa punëve profesionale nga lëmia e planifikimit hapësinor 
Kuvendi i komunës mund të angazhojë edhe persona tjerë fizik dhe juridik.  
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Neni 7 
Këshilli për planifikim hapësinor 

 
7.1. Me qëllim të sigurimit të kushteve për zhvillim të qëndrueshëm dhe të barabartë 

hapësinor të Kosovës, mbështetjes profesionale dhe shkencore të dokumenteve 
të planifikimit hapësinor dhe të dokumenteve të tjerë, Qeveria e Kosovës e 
formon Këshillin për planifikim hapësinor të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Këshilli), si trup konsultativ, të cilin e përbëjnë personat profesional, shkencor, 
publik dhe personat e tjerë.  

7.2. Këshilli i jep mendimet, propozimet dhe vërejtjet në dokumentet e planifikimit 
hapësinor dhe dokumenteve të tjera të përcaktuara me këtë ligj, të cilat i miraton 
Qeveria ose Kuvendi i Kosovës.  

7.3. Anëtarë të Këshillit nuk mund të jenë zyrtarët, menaxherët, pronarët ose të 
punësuarit te personat juridikë të cilët i kryejnë punët profesionale të 
planifikimit hapësinor, siç janë arkitektët ose planerët të cilët janë përgjegjës për 
kryerjen e punëve për planifikim hapësinor sipas këtij ligji.  

7.4. Numri i anëtarëve, përbërja, mënyra e punës, dhe çështje të tjera me rëndësi për 
punën e këshillit caktohen me akt të veçantë të cilin e nxjerr Qeveria me 
propozim të Ministrisë.  

 
Neni 8 

Subjektet tjerë të planifikimit hapësinor 
 
8.1. Plane urbanistike mundë të hartojnë ndërmarrjet dhe personat tjerë juridik që 

kanë së paku dy ekspertëve të fushës së planifikimit urban dhe ekspertë e 
pavarur të cilët merren me çështje të planifikimit hapësinor.  

8.2. Ekspertet nga paragrafi 8.1 për të ushtruar veprimtarinë e tyre duhet të kenë 
fakultetin përkatës dhe provimin e dhënë profesional, kurse personi juridik duhet 
të jetë i regjistruar në Kosovë apo të ketë regjistrim të vlefshëm jashtë Kosovës.  

8.3. Personat që kanë kryer studimet përkatëse në fushën e planifikimit urban dhe 
kanë marrë thirrjen akademike master-magjistër ose doktor shkence do të 
lirohen nga detyrimi i dhënies së provimit profesional.  

8.4. Programi, kushtet, mënyra e dhënies së provimit profesional dhe licencimit do të 
përcaktohen me akt të veçantë të cilin e miraton Ministri i Ministrisë së 
Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (tash e tutje Ministri).  
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PJESA 2 
DOKUMENTET E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 
KREU I 

LLOJET, PËRMBAJTJA DHE MIRATIMI I DOKUMENTEVE TË 
PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 
Neni 9 

Nivelet e Planifikimit 
 
Në Kosovë janë dy nivele të planifikimit hapësinor: 

a) Planifikimi për territorin e Kosovës, dhe  
b) Planifikimi për territorin e Komunave.  

 
Neni 10 

Llojet e planeve 
 
10.1. Në nivel të Kosovës do ekzistojë Plani Hapësinor i Kosovës dhe Plani hapësinor 

për zona të veçanta.  
10.2. Në nivel të komunës do të ekzistojë: Plani zhvillimor i Komunës; Plani 

Zhvillimor Urban dhe Plani Rregullativ Urban.  
 

Neni 11 
Plani Hapësinor për Kosovën 

 
11.1. Ministria është përgjegjëse për të përgatitur projektin e Planit Hapësinor për 

Kosovën. Ministria mund të ngarkojë me detyra lidhur me përgatitjen e planeve 
Institutin, komunat, agjencitë tjera qeveritare dhe ekspertë tjerë.  

11.2. Plani Hapësinor i Kosovës do të përcaktojë parimet dhe qëllimet afatgjata të 
planifikimit hapësinor për tërë territorin e Kosovës për një periudhë më së paku 
dhjetë vjeçare.  

11.3. Plani Hapësinor i Kosovës është plan strategjik multi sektorial i cili:  
a) Bazohet në vizionin dhe caqet strategjike të propozuara nga Ministria 

nëpërmes pjesëmarrjes publike.  
b) Promovon kushtet e mira të jetës, mundësi të barabarta ekonomike dhe 

mbrojtje të mjedisit; si dhe trashëgimisë natyrore, kulturore dhe 
arkeologjike;  

c) Bazohet në raportet e sektorëve të rëndësishëm të përgatitura nga ministritë 
kompetente të Qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë;  

d) Bazohet në parimet ndërkombëtare të planifikimit hapësinor, zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe qeverisjes së mirë me qëllim të harmonizimit me 
standardet Evropiane;  

e) Merr parasysh strategjitë zhvillimore për sektor të ndryshëm, përfshirë 
financat, arsimin e lartë dhe studimet, telekomunikacionin, transportet, 
minierat, prodhimin e energjisë, burimet natyrore, toka më cilësore, sportin, 
dhe rekreacionin;  
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f) Përcakton afatet kohore reale dhe implikimet buxhetore të zbatimit;  
g) Përshkruan ndikimet e mundshme kulturore, sociale, ekonomike dhe 

mjedisore që rrjedhin nga zbatimi i planit.  
11.4. Elementet tjera themelore të Planit Hapësinor të Kosovës, i përcakton ministri 

me akt të veçantë.  
11.5. Para finalizimit të planit, Ministria do të vë projektin në dispozicion të publikut 

dhe agjencive tjera qeveritare për shqyrtim dhe komente. Koha për shqyrtim dhe 
komente duhet të jetë së paku gjashtëdhjetë (60) ditë.  

11.6. Porsa të jetë finalizuar drafti, Ministria ia dorëzon Qeverisë atë për miratim 
paraprak dhe Qeveria ia procedon Kuvendit për aprovim përfundimtar.  

11.7. Plani Hapësinor i Kosovës i cili është miratuar do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare të Kosovës.  

 
Neni 12 

Planet hapësinore për zona të veçanta 
 
12.1. Ministria është përgjegjëse për të përgatitur projektet e planeve për zona të 

veçanta.  
12.2. Planet hapësinore për zona të veçanta do të miratohen për zonat e identifikuara 

në Planin Hapësinor të Kosovës që janë me karakteristika të veçanta të cilat 
kërkojnë një regjim të veçantë të organizimit, zhvillimit, shfrytëzimit dhe 
mbrojtjes. Ato zona mund të përfshijnë: parqet publike, zonat me vlerë të 
veçantë natyrore, ekonomike, bujqësore, kulturore ose historike.  

12.3. Planet e zonave të veçanta duhet të jenë në përputhje me parimet dhe qëllimet 
afatgjata të planit hapësinor për zona të veçanta për periudhën të paktën 10 
vjeçare.  

12.4. Elementet tjera themelore të planeve hapësinore për zona të veçanta, i përcakton 
Ministria me akt të veçantë.  

12.5. Para finalizimit të planeve, Ministria do të vë projektet në dispozicion të 
publikut dhe institucioneve tjera qeveritare, përfshirë komunat për shqyrtim dhe 
komente. Koha për shqyrtim dhe komente duhet të jetë së paku gjashtëdhjetë 
(60) ditë, sipas procedurës së përcaktuar në nenin 19.  

12.6. Porsa të jenë finalizuar draftet, Ministria ia dorëzon Qeverisë ato për miratim 
paraprak dhe Qeveria ia procedon Kuvendit për aprovim përfundimtar.  

12.7. Planet hapësinore për destinime të veçanta të cilat janë miratuar do të publikohet 
në Gazetën Zyrtare të Kosovës.  

 
Neni 13 

Plani Zhvillimor i Komunës 
 
13.1. Secila komunë është përgjegjëse për përgatitjen e Planit Zhvillimor të Komunës 

i cili mbulon territorin e brendshëm të saj. Ky plan është një plan strategjik multi 
sektorial i cili përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe 
hapësinor. Plani zhvillimor i komunës duhet të përfshijë planin për zhvillim të 
zonave urbane, dhe fshatit brenda komunës.  

13.2. Plani Zhvillimor i Komunës përfshinë të paktën periudhën 5 vjeçare.  
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13.3. Plani zhvillimor komunal do të përfshijë në pika të shkurtra ndikimet shoqëroro-
ekonomike dhe mjedisore që dalin nga zbatimi i planeve të tij. Elemente të tjera 
esenciale të Planit Zhvillimor të Komunave mund të vendosen me anë të një 
Akti të veçantë të nxjerrë nga Ministria. 

13.4. Plani Zhvillimor i Komunës duhet të jetë në përputhje me Planin Hapësinor të 
Kosovës. 

13.5. Dy apo më tepër komuna mund të përgatisin planin e përbashkët zhvillimor.  
13.6. Komunat mund të ngarkojnë me detyra agjencione, departamente e subjekte 

tjerë që kanë të bëjnë me përgatitjen e planeve zhvillimore komunale.  
13.7. Para finalizimit të planeve zhvillimore, Komuna do të vë draftin në dispozicion 

të publikut dhe agjencive, departamenteve e subjekteve tjerë për shqyrtim dhe 
komente. Koha për shqyrtim dhe komente duhet të jetë së paku gjashtëdhjetë 
(60) ditë.  

13.8. Porsa të ketë përfunduar shqyrtimi dhe komentet, drafti do ti dorëzohet Kuvendit 
të Komunës për aprovim përfundimtar duke përfshirë përmbledhjen e shkurtër të 
komenteve të bëra gjatë shqyrtimit publik.  

13.9. Organet komunale kanë për detyrë që para aprovimit përfundimtar të planit 
zhvillimor komunal një kopje e këtij plani të dërgohet në Ministri për tu 
verifikuar përputhshmëria e tij me planin hapësinor të Kosovës. Afati për 
dhënien e pëlqimit nuk duhet të zgjasë më tepër se15 ditë nga dita e marrjes së 
planit. 

 
Neni 14 

Plani Zhvillimor Urban 
 
14.1. Te gjitha komunat duhet të përgatisin planin zhvillimor urban për të gjitha 

territoret urbane brenda territorit të komunës. Plani Zhvillimor Urban është plan 
strategjik multi sektorial i cili përcakton synimet afatgjate për zhvillim dhe 
menaxhim të zonave urbane për periudhën prej së paku pesë (5) viteve.  

14.2. Plani Zhvillimor Urban duhet të përcaktojë zhvillim të ekuilibruar dhe të 
qëndrueshëm të zhvillimit hapësinor të zonave urbane dhe duhet të bazohet në 
qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, social, ekologjik dhe 
kulturor.  

14.3. Plani zhvillimor urban duhet të përmbaj tri pjesë: analizën e situatës socio-
ekonomike dhe fizike; vetë planin; dhe strategjinë e zbatimit, përfshirë edhe 
afatin kohor dhe mekanizmat e paraparë të financimit.  

14.4. Se cilat janë elementet që duhet t’i përmbaj Plani Zhvillimor Urban, më 
hollësisht, do të përcaktohet me akt të veçantë të Ministrisë.  

14.5. Plani zhvillimor urban mund të përmbajë elemente të planit rregullues urban për 
pjesët e caktuara të territorit të përfshirë në planin zhvillimor të komunës. Në 
rastet e këtilla pushon nevoja për miratimin e planit rregullues urban sipas nenit 
15.  

14.6. Komunat mund të përgatisin planin zhvillimor urban si pjesë të planit zhvillimor 
të komunës ose si dokument të ndarë.  

14.7. Kuvendi i komunës e miraton planin urban zhvillimor.  
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Neni 15 
Planet Rregulluese Urbane 

 
15.1. Me planet e rregulluese urbane caktohen kushtet për rregullimin e hapësirës si 

dhe rregullat e lokacionit të objekteve dhe ngastrat tokësore urbane. Planet 
rregulluese urbane do të definojnë zonat e ndërtimit dhe do të përfshijnë linjat e 
rregullimit, linjat e ndërtimit, normat teknike urbanistike dhe kushtet tjera lidhur 
me lokacionin e ndërtesave dhe ndërtimet tjera në ngastrat tokësore urbane. 
Ministria me akt të veçantë do të definojë përmbajtjen tjetër të domosdoshme 
dhe shkallën e planeve rregulluese urbane.  

15.2. Secila komunë do t’i shqyrtojë dhe, nëse është nevoja, ndryshojë Planet 
Rregulluese Urbane çdo pesë vjet.  

 
KREU II 

HARTIMI I PLANEVE HAPËSINORE 
 

Neni 16 
Vendimet për hartimin e planeve hapësinore 

 
16.1. Hartimi i Planit Hapësinor të Kosovës dhe i planit për zona të veçanta do të 

bëhet në përputhje me dispozitat e përcaktuara të nenit 11 dhe 12 të këtij ligji.  
16.2. Hartimi i planit zhvillimor të komunës dhe i planeve për zonat urbane do të 

bëhet në përputhje me dispozitat e përcaktuara në nenin 13 dhe 14 të këtij ligji.  
16.3. Propozimet dhe vendimet për nxjerrjen e planeve sipas nenit 16.1 dhe 16.2 duhet 

t’i përmbajnë të dhënat për:  
a) llojin dhe kufijtë e planit që hartohet;  
b) qëllimin e miratimit të planit;  
c) territorin që është përfshirë në plan;  
d) bartësin e hartimit të planit;  
e) mjetet e nevojshme dhe mekanizmat për hartimin e planit;  
f) kushtet dhe mënyrën e zbatimit të planeve hapësinore; dhe  
g) çështje të tjera me rëndësi për hartimin e planit hapësinor.  

16.4. Mbi propozimet për marrjen e vendimeve mbi hartimin e planeve hapësinore 
mund të ngarkohet:  
a) Ministria për planin hapësinor të cilin e nxjerr Qeveria ose Kuvendi i 

Kosovës, dhe  
b) Organi kompetent në nivelin komunal për punë të planeve hapësinore që 

duhet të miratohen nga kuvendet komunale.  
16.5. Institucionet përgjegjëse për miratimin e planeve hapësinore sipas këtij ligji do tí 

sigurojnë burimet financiare të domosdoshme për përgatitjen e tyre.  
 

Neni 17 
Planifikimi i ndërtimit të objekteve 

 
17.1. Ndërtimi i objekteve mund të planifikohet vetëm në zonat ndërtimore, e 

përjashtimisht edhe jashtë zonat ndërtimore kur me këtë ligj kështu është 
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përcaktuar.  
17.2. Zonat ndërtimore përcaktohen me planet zhvillimore komunale, planet 

rregulluese urbane ose planet hapësinore për zona të veçanta.  
17.3. Ndërtimi i objekteve mund të planifikohet jashtë zonës ndërtimore për nevojat e:  

a) mbrojtjes popullore, civile, prodhimit dhe depozitimit të lëndëve plasëse;  
b) mbrojtjes nga zjarri dhe nga lëndët plasëse teknologjike;  
c) menaxhimit të burimeve ujore;  
d) transportit dhe infrastrukturave tjetër;  
e) ndërtesave për hulumtimin dhe shfrytëzimin e lëndëve të para minerale;  
f) rekreacionimit; dhe  
g) objekteve të veprimtarisë së bujqësisë, pylltarisë, të gjuetisë, të peshkatarisë 

dhe të turizmit rural.  
17.4. Kërkesat për ndërtime jashtë zonave ndërtimore përfshihen në planin zhvillimor 

të komunës, në pajtim me kriteret dhe synimet e planeve hapësinore për zona me 
të gjera.  

 
Neni 18 

Baza e të dhënave të planifikimit hapësinor 
 
18.1. Ministria do të themelojë dhe mirëmbajë një sistem të dhënave për planifikim 

hapësinor të Kosovës.  
18.2. Baza e të dhënave do të përmbajë shënimet mbi destinimin dhe rregullimin e 

hapësirës së vendbanimeve në territorin e Kosovës.  
18.3. Baza e të dhënave është publike, përveç shënimeve që konsiderohen sekret 

zyrtar ose afarist.  
18.4. Mënyra e mirëmbajtjes së të dhënave, si dhe obligimet e Autoriteteve publike, të 

personave tjerë juridikë dhe fizik lidhur me mbajtjen dhe dërgimin e 
dokumenteve dhe të shënimeve që kanë të bëjnë me bazën e të dhënave, 
përcaktohet me akt të veçantë të Qeverisë.  

 
Neni 19 

Pjesëmarrja dhe shqyrtimi publik 
 
19.1. Planet hapësinore dhe zhvillimore të përgatitura në përputhje me këtë ligj do t’i 

nënshtrohen shqyrtimit publik dhe komentimeve para se këto plane të finalizohen.  
19.2. Ministria dhe komunat organizojnë shqyrtimet publike të planeve hapësinore 

dhe zhvillimore të tyre në suaza të kompetencave që kanë.  
19.3. Procedura e shqyrtimit publik do të rregullohet me akt të veçantë të Ministrisë. 

Si minimum ky akt duhet të marrë parasysh parimet vijuese të qeverisjes për 
pjesëmarrje publike:  
a) Të gjitha procedurat e planifikimit hapësinor duhet të përgatiten në mënyrën 

e cila inkurajon pjesëmarrjen transparente publike;  
b) Të gjitha informatat e nevojshme për kuptimin e përmbajtjes së dokumenteve 

të planifikimit do t’i ofrohen publikut nëpërmes bazës së të dhënave të 
planifikimit hapësinor, Gazetës Zyrtare ose mjeteve të informimit publik në 
kohë të duhur para mbajtjes së takimeve apo konsultimeve.  
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c) Pjesëmarrja publike duhet të jetë jo diskriminuese për gjinitë dhe komunitetet.  
d) Propozimet e planifikimit dhe zhvillimit hapësinor do të përmbajnë 

vlerësimin e ndikimit të tyre shoqëror, mjedisor dhe ekonomik;  
e) Afatet kohore duhet të mjaftojnë për diskutim publik pa shkaktuar vonesa të 

panevojshme.  
19.4. Planet zhvillimore dhe hapësinore do të përfshijnë përmbledhjen e shkurtër të 

kundërshtimeve, propozimeve dhe komenteve të bëra gjatë shqyrtimeve publike. 
Planet do të përmbajnë arsyetimin e qartë të pranimit ose të refuzimit të këtyre 
projekteve. 

 
Neni 20 

Ndryshimet dhe plotësimet 
 
Ndryshimet dhe plotësimet e planeve hapësinore dhe urbanistike bëhen sipas mënyrës 
dhe procedurës së përcaktuar për miratimin e tyre fillestar. 
 

KREU III 
RREGULLIMI I HAPËSIRËS DHE ZBATIMI I PLANEVE HAPËSINORE 

 
Neni 21 

Rregullimi i hapësirës 
 
Ministria me akt të veçantë përcakton rregulla të veçanta dhe të domosdoshme për 
zbatimin e këtij ligji. Me rregulla, aq sa është e mundur, do të bëhen përpjekje të ruhet 
mjedisi dhe të promovohen vlerat e trashëgimisë kulturore e natyrore në përputhje me 
parimet dhe qëllimet e këtij ligji dhe Planin Hapësinor të Kosovës. 
 

Neni 22 
Zbatimi i planeve 

 
22.1. Ndërtimi i qyteteteve dhe vendbanimeve tjera do të bëhet në hapësirën e 

destinuar, ashtu siç është përcaktuar me nenet 14,15 dhe 17.  
22.2. Nuk konsiderohet ndryshim dhe plotësim i planit detaj urbanistik në kuptim të 

këtij ligji: ndryshimi i kufijve të ngastrës individuale ndërtimore; ndryshimi i 
gabaritit të objekteve banesore, individuale dhe i pozitës së tyre në hapësirë; 
luajtja e vogël e trasës së rrugës së komunikacionit dhe të përçuesve të 
infrastrukturës, si dhe harmonizimet tjera të ngjashme të planit me të cilat arrihet 
zbatimi i tij racional. Këto ndryshime zbatohen në procedurën e përcaktimit të 
kushteve për rregullimin e hapësirës.  

22.3. Deri në miratimin e planit zhvillimor të komunës, nuk mund të ndërtohen 
objektet të cilat janë në kundërshtim me destinimin e tokës pjellore bujqësore.  

22.4. Me vendim të Kuvendit të Komunës, në përputhje me Ligjin për tokën 
bujqësore, do të caktohet toka bujqësore kualitative në të cilën nuk mund të 
ndërtohen objektet në pajtim me paragrafin 22.3 të këtij neni. 
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Neni 23 
Kushtet e lokacionit dhe parcela ndërtimore 

 
23.1. Organi kompetent komunal i emëruar nga Kuvendi Komunal duhet t’i 

përcaktojë kushtet e lokacionit.  
23.2. Kushtet e lokacionit, varësisht nga lloji i ndërhyrjes në hapësirë kanë të bëjnë me:  

a) formën dhe madhësinë e ngastrës ndërtimore dhe të ndërtesave;  
b) shfrytëzimin e tokës ose shfrytëzimet e autorizuara të parcelave të tokës;  
c) rregullat për vendosjen e një ose më tepër ndërtesave në ngastrën ndërtimore;  
d) mënyrat e ndërlidhjes së ndërtesave me infrastrukturën e nevojshme;  
e) masat për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe vlerave kulturore e historike;  
f) kushtet tjera të përcaktuara me planet urbane dhe hapësinore për ndërhyrje 

në hapësirë (obligimi i largimit të ndërtesave ekzistuese dhe riaftësimi i 
ngastrave, rendin e punimeve, detyrimi i studimit të trollit dhe punë të 
ngjashme, në pajtim me Ligjin mbi eksproprijimin.  

23.3. Parcelat ndërtimore do të përcaktohen në pajtim me planin e parcelimit i cili 
është pjesë përbërëse e planit rregullues urban dhe ndërtimi i objekteve e 
zhvillimi i punëve tjera në to do të bëhet në përputhje me dispozitat e 
përcaktuara në nenet 14, 15 dhe 17.  

23.4. Parcelat duhet të lidhen me rrugën publike në sipërfaqen dhe formën që 
mundëson ndërtimin, rregullimin dhe shfrytëzimin e hapësirës, në pajtim me 
planin përkatës urbanistik dhe kushtet për rregullimin e hapësirës.  

23.5. Nëse ndërtimi i propozuar i ndërtesës ose përmirësimi tjetër në parcelën e tokës 
është në pajtim me kërkesat e Planit Rregullativ Urban dhe i përmbahet kushteve 
të përshtatshme te lokacionit, personi që propozon ndërtimin ka të drejtë të merr 
lejen urbanistike sipas nenit 26 pa kërkuar marrjen e pëlqimit për lokacion ose 
miratim tjetër nga autoritetet komunale.  

23.6. Nëse ndërtimi i propozuar i ndërtesës ose përmirësimi tjetër në parcelën e tokës 
nuk është në pajtim me kërkesat e Planit Rregullativ Urban ose nuk ju 
përmbahet kushteve te përshtatshme të lokacionit, personi që propozon 
ndërtimin duhet te merr lejen urbanistike sipas nenit 26. Procedurat për kërkimin 
e marrjes së pëlqimit për lokacion do të përcaktohen nga Ministria me akt të 
veçantë.  

 
Neni 24 

Kushtet e përkohshme për rregullimin e hapësirës 
 
24.1. Kuvendi komunal mund të aprovoj kushtet e përkohshme të ndërtimit edhe para 

miratimit të planit zhvillimor komunal dha planit rregullativ të komunës.  
24.2. Ndërtesat dhe ndërtimet tjera që ekzistojnë para miratimit te planin zhvillimor 

urban dhe planin rregullues urban nuk mund të kërkohet te jenë në përputhje me 
planet derisa pronarët ose shfrytëzuesit e tyre të ndërmarrin rekonstruktimin ose 
meremetimin.  

24.3. Ndryshimi i destinimit themelor të shfrytëzimit të objekteve ekzistuese mund të 
bëhet vetëm me lejen e organit të administratës, kompetent për punët e 
urbanizmit e në pajtim me planin përkatës urbanistik.  
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Neni 25 
Kopja e planit 

 
Autoriteti komunal kompetent duhet t’u siguroj kopje të planit hapësinor të gjithë atyre 
që e kërkojnë atë. Autoriteti komunal mund ta caktoj një tarifë të arsyeshme për çdo 
kopje. 
 

Neni 26 
Leja urbanistike 

 
26.1. Autoriteti kompetent i komunës duhet t’u lëshojë lejen urbanistike secilit 

aplikues derisa propozimi për ndërtim përputhet me dispozitat e këtij ligji, ligjet 
tjera dhe planet zhvillimore komunale e planet rregulluese komunale. Procedura 
e lëshimit të lejes urbanistike rregullohet me akt të veçantë të Ministrisë.  

26.2. Leja e urbanistike vlen dy vjet prej ditës së lëshimit të saj dhe mund te 
vazhdohet edhe për dy vjet të tjera në qoftë se nuk është ndryshuar pjesa e planit 
hapësinor në bazë të të cilit është lëshuar leja.  

26.3. Me propozimin e personit sipas kërkesës së të cilit është lëshuar leja urbanistike, 
autoriteti komunal mund të ndryshojë apo plotësojë lejen sipas procedurës së 
përcaktuar për lëshimin e saj.  

 
Neni 27 

Refuzimi i propozimit për dhënien e lejes urbanistike 
 
27.1. Organi kompetent do ta refuzojë kërkesën për lëshimin e lejes urbanistike me 

vendim në qoftë se:  
a) projekti i propozuar nuk është në pajtim me këtë ligj ose planet, rregulloret 

dhe dokumentet tjerë të kërkuar sipas këtij Ligji; ose  
b) aplikuesi nuk i dërgon dokumentet e nevojshme ose nuk i aplikon studimet e 

ndikimeve në mjedis dhe natyrë kur kjo është përcaktuar.  
27.2. Organi kompetent komunal ose do të lëshoj lejen urbanistike ose do ta refuzoj 

atë, duke përfshirë sqarimin me shkrim të arsyeve të refuzimit, brenda 21 ditëve 
nga dita e pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes së ndërtimit.  

27.3. Aplikuesi mund të ankohet kundër vendimit të Ministrisë për refuzim të 
kërkesës për leje urbanistike brenda 15 ditëve nga pranimi i vendimit. Ministria 
shqyrton ankesën dhe nxjerr vendim për aplikuesin brenda 30 ditësh, nga dita që 
është bërë ankesa. Aplikuesi mund të ankohet kundër vendimit të Ministrisë në 
pajtim me ligjin në zbatim.  

 
Neni 28 

Hartimi i studimit të ndikimeve në mjedis dhe në natyrë 
 
28.1. Autoriteti kompetent komunal do te përcaktojë nëse projekti i propozuar kërkon 

përgatitjen e studimit te ndikimit të mjedisit dhe natyrës sipas Ligjit mbi 
Mbrojtjen e Mjedisit.  

28.2. Mënyra dhe procedura sipas së cilës duhet të realizohet studimi i ndikimit në 
mjedis do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi Mbrojtjen e Mjedisit.  
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KREU IV 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 29 

Mbikëqyrja administrative 
 
Ministria do të jetë përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij Ligji dhe të akteve 
tjera të veçanta të nxjerra në bazë të tij. 
 

Neni 30 
Inspektimi 

 
Qeveria me propozim të Ministrisë do të nxjerr akt të veçantë me të cilin do të rregulloj 
mbikëqyrjen, ndëshkimet dhe marrjen e masave të përcaktuara më këtë ligj. 
 

KREU V 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 31 

Zbatueshmëria e planeve ekzistuese 
 
Deri në miratimin e Planit Hapësinor të Kosovës dhe të planeve të tjera hapësinore dhe 
urbanistike do të zbatohen planet ekzistuese hapësinore dhe urbanistike në qoftë se nuk 
janë në kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji. 
 

Neni 32 
Afatet kohore për përgatitjen e planeve 

 
Subjektet e planifikimit hapësinor dhe urbanistik të komunës do t’i miratojnë planet 
hapësinore dhe urbanistike brenda afatit prej 18 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij Ligji dhe akteve përcjellëse nënligjore, e pas skadimit të këtij afati Ministria do të 
sigurojë hartimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor dhe urbanistik në shpenzime 
të komunës. Procedura e hartimit dhe e miratimit të planeve hapësinore dhe urbanistike 
të komunës e filluar para hyrjes në fuqi të këtij Ligji, do të vazhdojë sipas dispozitave 
të këtij Ligji. 
 

Neni 33 
Përputhshmëria e planeve hapësinore 

 
Planet hapësinore dhe urbanistike të nxjerra deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji 
do të aplikohen në pjesët që nuk janë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe me 
planet e nxjerra në bazë të këtij Ligji. Këto plane hapësinore dhe urbanistike do të 
harmonizohen me dispozitat e këtij ligji brenda afatit prej 6 muajve prej ditë së hyrjes 
në fuqi të këtij Ligji, e pas skadimit të këtij afati, pushon të vlejë plani hapësinor 
përkatësisht urbanistik që nuk është harmonizuar me këtë Ligj. 
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Neni 34 
Aktet e veçanta 

 
Qeveria e Kosovës dhe Ministria do të nxjerrë aktet të veçanta të parashikuara me këtë 
Ligj më së voni brenda afatit prej një viti prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij Ligji. 
 

Neni 35 
Planifikuesit profesionalë 

 
Personat juridikë të regjistruar për kryerjen e punëve profesionale të planifikimit 
hapësinor dhe urbanistik dhe arkitekti i autorizuar i cili në mënyrë të pavarur i kryen 
punët profesionale të planifikimit hapësinor dhe urbanistik, që i kanë kryer këto punë 
deri në hyrjen në fuqi të këtij Ligji, e vazhdojnë punën sipas këtij Ligji. 
 

Neni 36 
Zëvendësimi 

 
Pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, Ligji e deritanishëm mbi Planifikimin dhe Rregullimin 
e Hapësirës i Kosovës pushon së vepruari. 
 

Neni 37 
Gjuha 

 
Në rast të ndonjë paqartësie lidhur me interpretim të këtij ligji, tekstet në gjuhën shqipe 
dhe serbe duhet të jenë të barasvlershme. 
 

Neni 38 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pasi që të miratohet nga Kuvendi i Kosovës dhe në ditën e 
shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara. 
 
10.09.2003 
UNMIK/REG/2003/30 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 17 / 01 TETOR 2007 
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LIGJI Nr. 03/L-106 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR Nr. 2003-14 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke marre parasysh aprovimin e Ligjit për Zonat e veçanta të Mbrojtura dhe nevojën 
për harmonizimin e plotë me Ligjin për Planifikimin Hapësinor miraton si vijon: 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR 
Nr. 2003-14 

 
Neni 1 

 
Neni 1 i Ligjit i nr. 2003/14 për Planifikimin Hapësinor (shpallur me Rregulloren e 
UNMIK-ut nr. 2003/30, datë 10.09.2003) ndryshohet e plotësohet si vijon: 
1.1. Me këtë ligj rregullohen: kushtet dhe mënyra e planifikimit, rregullimit dhe 

zhvillimit të hapësirës, caktohen llojet dhe përmbajtja e planeve, hartimi dhe 
procedura për nxjerrjen e planeve, përcaktohen kompetencat e organeve 
qendrore dhe organeve të administratës lokale për nxjerrjen dhe zbatimin e 
dokumenteve të planifikimit hapësinor, mbikëqyrja e zbatimit të ligjit si dhe 
masat dhe aktivitetet me të cilat sigurohet planifikimi dhe rregullimi i hapësirës 
së Kosovës.  

1.2. Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë zhvillim hapësinor të planifikuar, balancuar, 
të qëndrueshëm, qeverisje të mirë si dhe shfrytëzim dhe mbrojtje të hapësirës, si 
vlerë e përgjithshme nacionale.  

 
Neni 2 

 
Neni 2 te ndryshohet e plotësohet si vijon: 
Fjalia e pare e nenit 2, e cila fillon me “Shprehjet kyçe” të fshihet. 
“Plani hapësinor” nënkupton planin për rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e 
hapësirës siç është: territori i komunës, zonës së veçantë dhe territorit të Kosovës. Plani 
hapësinor sipas këtij ligji është Plani Hapësinor i Kosovës, Planet Hapësinore për Zona 
të Veçanta dhe Plani Zhvillimor i Komunës. Ky plan përshkruan afatet kohore dhe 
përfshinë projeksionet reale të investimeve. 
“Plan Urbanistik” nënkupton Plani Zhvillimor Urban dhe Planet Rregulluese Urbane. 
Pas përkufizimit “vendbanim” të shtohet përkufizimi “vendbanimet joformale” me këtë 
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formulim: 
“Vendbanimet joformale“ janë vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë 
banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në 
veçanti banim të përshtatshëm. Si të tilla, vendbanimet joformale mund të kenë 
karakteristikat si në vijim: 

a) zotërim joformal i pronësisë, 
b) qasje joadekuate ose privim në shërbime elementare,  
c) pjesëmarrje joadekuate ose mos pjesëmarrje në qeverisje dhe  
d) rrezikshmëri e lartë.  

Përkufizimet “Linja e Ndërtimit” dhe “Linja e Rregullimit”, zëvendësohen me 
përkufizimet “Vija e ndërtimit” dhe “Vija e rregullimit”. 
Përkufizimi i “Planit Zhvillimor Urbanistik” zëvendësohet me “Planin Zhvillimor 
Urban”. 
Në përkufizimin “Ministria” fjala “Ambientit” zëvendësohet me fjalën “Mjedisit”. 
Përkufizimi „Normativa urbanistike-teknike“ zëvendësohet me fjalët „Normat 
teknike urbanistike“. 
Përkufizimi “Ngastër Ndërtimore” të zëvendësohet me fjalët “Parcela Ndërtimore”. 
Përkufizimet: „Shfrytëzimi i tokës“, “Dokumentacioni urbanistik“, „Ngastra 
kadastrale“„Punët përgatitore“ si dhe „Kushtet e ndërtimit“, fshihen. 
Pas përkufizimit Zonë e Mbrojtur, shtohet përkufizimi i mëposhtëm: 
“Zonë e Veçantë e Mbrojtur” janë themeluar nga Ligji për Zonat e Veçanta të 
Mbrojtura. Zonë e Veçantë e Mbrojtur do të jetë një zonë e përcaktuar me hartë, ose me 
një zonë të përcaktuar që rrethon një monument, ndërtesë, grup ndërtesash, tërësi, 
fshat, ose qendër historike të qytetit që mund të mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet 
i cili mund të dëmtojë kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik, 
mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik. 
 

Neni 3 
 
Në Nenin 3, neni (a) pas fjalëve “burimet natyrore”, shtohen fjalët “trashëgiminë 
kulturore”. 
 

Neni 4 
 
Në nenin 5, titulli i nenit ”Zbatimi i planeve hapësinore” zëvendësohet me 
”Përgjegjësitë e institucioneve në planifikim hapësinor”. 
Të shtohet paragrafi 5.4 si më poshtë: 
Komunat themelojnë njësitë për planifikim hapësinor brenda 12 muajve nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 5 
 
Në nenin 6 pas paragrafit 3, shtohen tre paragrafë: 
6.4. Anëtarë të Këshillit nuk mund të jenë zyrtarët, menaxherët, pronarët ose të 

punësuarit të personat juridik, të cilët gjatë kohës së hartimit të planit përkatës 
do të jenë të angazhuar në plan.  
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6.5. Këshilli i jep mendimet, propozimet dhe vërejtjet në dokumentet e planifikimit 
hapësinor dhe dokumenteve të tjera të përcaktuara me këtë ligj, të cilat i miraton 
Kuvendi i Komunës.  

6.6. Në mungesë të kuadrit përkatës për formimin e Këshillit të ekspertëve të 
planifikimit, disa komuna mund të formojnë një Këshill të përbashkët të 
ekspertëve.  

 
Neni 6 

 
Të ndryshohet neni 7.3 si më poshtë: 
7.3. Anëtarë të Këshillit nuk mund të jenë zyrtarët, menaxherët, pronarët ose të 

punësuarit të personat juridik, të cilët gjatë kohës së hartimit të planit përkatës 
do të jenë të angazhuar në plan. 

 
Neni 7 

 
Neni 8, paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
8.3. Provimit profesional në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban i nënshtrohen 

të gjithë personat të cilët kanë kryer studimet përkatëse dhe kanë së paku dy vjet 
përvojë pune në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban. 

 
Neni 8 

 
Në nenin 12 shtohen 2 paragrafë si në vijim: 
12.3. Si një përjashtim nga ky nen, Zonat e Veçanta të Mbrojtura të themeluara me 

ligjin mbi themelimin e Zonave të Veçanta të Mbrojtura identifikohen në Planin 
Hapësinor të Kosovës.  

12.4. Nëse ka Zona të Veçanta të Mbrojtura brenda zonave të veçanta, Planet 
Hapësinore për zona të veçanta hartohen në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi 
Themelimin e Zonave të Veçanta të Mbrojtura.  

Në nenin 12, paragrafi 5 fshihet fjala „së paku“. 
 

Neni 9 
 
Neni 13 ndryshohet e plotësohet si vijon: 
Në paragrafin 1, fshihen fjalët ”brendshëm të”, fjalët “fshatit brenda” zëvendësohen me 
fjalët “rurale të”; 
13.2. Komunat, brenda të cilave ekzistojnë Zona të Veçanta të Mbrojtura, 

implementojnë dispozitat e Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura gjatë 
hartimit të Planeve të tyre Zhvillimore të Komunës. 

Paragrafi 5, fshihet; 
Në paragrafin 7, fshihen fjalët “së paku“; 
Në paragrafin 9, “15 ditë” zëvendësohen me “30 ditë”; 
Pas paragrafit 9 shtohet paragrafi 10 si vijon: 
13.10. Në rast se Ministria nuk e jep pëlqimin sipas afatit të paraparë në nenin 13.9, 

duhet të jepet arsyetim me shkrim për shkaqet e mosdhënies së pëlqimit. 
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Neni 10 
 
Në nenin 14 pas paragrafit 14.1 shtohet paragrafi 14.2 me përmbajtje si vijon: 
14.2. Komuna siguron se Plani Zhvillimor Urban është në pajtim me mbrojtjet/ 

garancitë e ofruara për Zonat e Veçanta të Mbrojtura sipas Ligjit mbi 
Themelimin e Zonave të Veçanta të Mbrojtura. 

Paragrafi 7 fshihet dhe shtohen dy paragrafët e mëposhtëm: 
14.8. Para finalizimit të Planit Zhvillimor Urban, Komuna e vë planin në dispozicion 

të publikut dhe agjencive, departamenteve e organeve të tjera për shqyrtim dhe 
komente. Kohëzgjatja e shqyrtimit dhe komenteve është tridhjetë (30) ditë.  

14.9. Në përfundim të kohës për shqyrtim dhe komente, drafti dorëzohet në Kuvendin 
Komunal për miratim përfundimtar, së bashku me një përmbledhje të shkurtër të 
komenteve të bëra gjatë debatit publik.  

 
Neni 11 

 
Në Nenin 15 pas paragrafit 15.1 shtohen 3 paragrafë: 
15.3. Para finalizimit të Planeve Rregulluese Urbane, Komuna e vë Projekt Planin në 

dispozicion të publikut, agjencive, departamenteve dhe organeve të tjera për 
shqyrtim dhe komente. Kohëzgjatja e shqyrtimit dhe komenteve është 30 ditë.  

15.4. Në përfundim të kohës për shqyrtim dhe komente, projekt plani paraqitet në 
Kuvendin Komunal për miratim final, së bashku me një përmbledhje të shkurtër 
të komenteve të bëra gjatë debatit publik.  

15.5. Planet Rregulluese Urbane hartohen në pajtim me garancitë e ofruara për Zona 
të Veçanta të Mbrojtura. 

 
Neni 12 

 
Neni 16.4, pika (a) të ndryshohet dhe të përmbajë: 

a) Ministria, për planet hapësinore, të cilat do të miratohen nga Qeveria dhe 
Kuvendi i Kosovës; 

Neni 18 – Baza e të dhënave të Planifikimit Hapësinor 
Të shtohet: 
18.5. Komuna themelon dhe mirëmban sistemin e planit hapësinor të komunës, i cili 

është i lidhur dhe në harmoni me sistemin e të dhënave në vend. 
 

Neni 13 
 
Në nenin 21 shprehja “aq sa është e mundur do të bëhen përpjekje” fshihet dhe 
zëvendësohet me shprehjen “ bëhen përpjekje” dhe paragrafi duket si më poshtë: 
Ministria me Akt të Veçantë përcakton rregulla të veçanta dhe të domosdoshme për 
zbatimin e këtij ligji. Me rregulla bëhen përpjekje për të ruajtur mjedisin dhe për të 
promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore e natyrore në përputhje me parimet dhe 
qëllimet e këtij Ligji dhe Planin Hapësinor të Kosovës. 
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Neni 14 
 
Në nenin 22 Të shtohet: 
22.2. Në përcaktimin e zonave për ndërtim në qytet dhe vendbanime të tjera sipas 

Paragrafit 1 të këtij Neni, në pajtim me Planin përkatës sipas këtij Ligji, 
vendbanimet joformale përfshihen dhe trajtohen me qëllim të rregullimi të tyre. 

Në nenin 22.3 fjalët ndërtime te zëvendësohen me fjalët ndërtesat. 
Neni 22.3- Deri në miratimin e Planit Zhvillimor të Komunës, nuk mund të ndërtohet 
asnjë objekt që është në kundërshtim me destinimin e tokës pjellore bujqësore. 
 

Neni 15 
 
Neni 23 te ndryshohet si në vijim: 
Neni 23.6 - Nëse ndërtimi i propozuar i ndërtesës ose përmirësimi tjetër në parcelën e 
tokës nuk është në pajtim me kërkesat e Planit Rregullues Urban në zbatim ose nuk ju 
përmbahet kushteve të përshtatshme të lokacionit, personi që propozon ndërtimin duhet 
të marrë pëlqimin e lokacionit nga autoritetet komunale së bashku me marrjen e lejes 
urbanistike sipas nenit 25. Procedurat për kërkimin e marrjes së pëlqimit për lokacion 
përcaktohen nga Ministria me Akt të Veçantë dhe janë në pajtim me mbrojtjen e 
trashëgimisë fetare dhe kulturore në Zonat e Veçanta të Mbrojtura. 
 

Neni 16 
 
Neni 24 ndryshohet si në vijim: 
24.1. Në raste të veçanta, kur ende nuk është miratuar Plani Zhvillimor i Komunës 

dhe/ose Planit Zhvillimor Urban dhe kur vonesat e mëtejshme në hartimin e 
Planit Zhvillimor Urban mund të çojnë në zhvillime të pakontrolluara në 
kundërshtim me interesat e komunitetit, Kuvendi komunal mund të miratojë 
kushtet e përkohshme për rregullimin hapësinor me vendim të motivuar dhe me 
pëlqimin e shprehur të Ministrisë.  

24.2. Për më tepër kushtet e përkohshme për rregullimin hapësinor në zona të veçanta 
marrin miratimin e autoriteteve kompetente për plane hapësinore për zona të 
veçanta.  

24.3. Këto kushte të përkohshme duhet të miratohen sipas kushteve të mëposhtme:  
a) zona e konsideruar për zhvillim nuk është në mbrojtje nga ndonjë ligj tjetër 

dhe/ose për shkak të vlerës së saj mjedisore, kulturore, historike, dhe/ose 
sociale.  

b) nevoja për urbanizimin e zonës i përgjigjet fillimisht interesave ekonomike, 
sociale dhe kulturore të komunitetit i cili është banor i përhershëm i asaj 
zone.  

c) sapo të miratohen nga Kuvendi komunal, kushtet e përkohshme për 
urbanizim i nënshtrohen shqyrtimit publik të komunitetit para finalizimit të 
tyre;  

d) kushtet për shqyrtim dhe komentim publik të cilat janë në zbatim për planet 
hapësinore do të zbatohen edhe ndaj vendimeve për kushte të përkohshme.  

24.4. Me kushtet e përkohshme sipas paragrafit 1 të këtij neni përcaktohen forma dhe 
madhësia e parcelës së ndërtimit, distancat mes linjave rregulluese, linjave të 
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ndërtimit, infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës tjetër me interes të 
përgjithshëm, vendosja e objekteve të ndërtimit në lidhje me objektet e kufizuara 
me kufijtë e ngastrave fqinje të ndërtimit, kushtet e mbrojtjes mjedisore dhe 
metodat e qasjes në infrastrukturën e nevojshme.  

24.5. Ndërtimi i bërë në pajtim me kushtet e rregullimit hapësinor sipas Paragrafit 1 të 
këtij Neni, përfshihen në Planin përkatës Rregullues Urban.  

24.6. Ndryshimi i destinimit themelor të shfrytëzimit të objekteve ekzistuese mund të 
bëhet vetëm me lejen e organit kompetent në fushën e urbanizmit, në pajtim me 
planin përkatës, me propozim të organit përkatës për urbanizëm, të miratuar nga 
një vendim i Kuvendit Komunal.  

 
Neni 17 

 
Në nenin 26.1 fjala “ i komunës” të fshihet dhe neni do të duket si më poshtë: 
26.1. Autoritetet duhet t’i lëshojë lejen urbanistike secilit aplikues derisa propozimi 

për ndërtim përputhet me dispozitat e këtij ligji, ligjet tjera dhe planet 
zhvillimore komunale e planet rregulluese komunale. Procedura e lëshimit të 
lejes urbanistike rregullohet me akt të veçantë të Ministrisë. 

26.2. Të ndryshohen paragrafët e mëposhtëm si vijon: 
26.3. Ministria e lëshon lejen urbanistike për objektet me rëndësi për vendin.  
26.4. Ministria me akt të veçantë do të përcaktojë objektet me rëndësi për vendin për 

të cilat ajo e lëshon lejen urbanistike.  
26.5. Kundër vendimit mbi refuzimin e lejes urbanistike të cilën e lëshon Ministria, 

mund të ngrihet konflikt administrativ.  
Në paragrafin 3, fjala “komunal” zëvendësohet me fjalën “kompetent” dhe paragrafi do 
të duket si më poshtë: 
Me propozimin e personit sipas kërkesës së të cilit është lëshuar leja urbanistike, 
autoriteti kompetent mund të ndryshojë apo plotësojë lejen sipas procedurës së 
përcaktuar për lëshimin e saj. 
 

Neni 18 
 
Neni 27 ndryshohet e plotësohet si vijon: 
Titulli i nenit 27 “Refuzimi i propozimit për dhënien e lejes urbanistike“, zëvendësohet 
me “Refuzimi i kërkesës për dhënien e lejes urbanistike“. 
Në paragrafin 27.2 fshihet fjala „komunal“ në fillim, fjalët “lejes së ndërtimit” 
zëvendësohen me fjalët ”leje urbanistike” dhe ”21 ditëve” zëvendësohet me “30 
ditëve”. Neni 27.2 do të duket si më poshtë: 
Organi kompetent ose do të lëshoj lejen urbanistike ose do ta refuzojë atë, duke 
përfshirë sqarimin me shkrim të arsyeve të refuzimit, brenda30 ditëve nga dita e 
pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes së ndërtimit. 
 

Neni 19 
 
Neni 32 ndryshohet e plotësohet si vijon: 
Subjektet e planifikimit hapësinor dhe urbanistik të komunës do të hartojnë planet 
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hapësinore dhe urbanistike brenda afatit prej 12 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji si dhe akteve përcjellëse nënligjore. 
 

Neni 20 
 
Neni 34 ndryshohet e plotësohet si vijon: 
Qeveria e Kosovës dhe Ministria nxjerrin akte të veçanta dhe harmonizojë aktet 
ekzistuese, më së voni brenda një afati prej gjashtë muajsh nga data e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 
 

Neni 21 
 
Shtimi i një neni të ri si më poshtë: 
Implementimi i nenit 14 të ndryshimeve dhe plotësimit të këtij ligji fillon pas sigurimit 
të mjeteve potenciale buxhetore të donatorëve, në shumën e pasqyruar në deklaratën 
financiare të Departamentit të Buxhetit të konsoliduar. 
 

Neni 22 
 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-106 
10 Nëntor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-055-2008, datë 17.11.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 42 / 25 NËNTOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative të 

projekteve të propozuara publike dhe private dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në 
ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit të njeriut si dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës.  

2. Ky ligj përcakton rregullimin e procedurave për identifikimin, vlerësimin dhe 
raportimin e ndikimeve të projekteve të caktuara në mjedis dhe për procedurat 
shoqëruese administrative, gjatë procesit të vendimmarrjes nga ana e Ministrisë së 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për lëshimin e Pëlqimit Mjedisor, dhe siguron 
që të gjitha informatat relevante lidhur me mjedisin janë ofruar dhe janë marrë 
parasysh.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  
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1.1. Projekti - ekzekutimi i punëve ndërtimore, të instalimeve ose skemave të 
tjera, largimin ose çmontimin e instalimeve ose skemave, intervenimet e 
tjera në rrethinën e natyrës dhe në peisazh përfshirë nxjerrjen e resurseve 
minerale dhe atyre që kërkojnë punë rehabilitimi.  

1.2. Aplikuesi - personi fizik ose juridik, vendor apo i huaj, i cili është bartës i 
kërkesës për marrjen e Pëlqimit mjedisor për realizimin e një projekti.  

1.3. Pëlqimi mjedisor - vendimi me shkrim i nxjerrë nga Ministria në pajtim me 
ligj, si parakusht për fillimin e realizimit të projektit.  

1.4. Ministria - Ministria kompetente për çështjet e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor.  

1.5. Ministri - Ministri kompetent për çështjet e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor.  

1.6. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (në tekstin e mëtejmë: VNM) - 
identifikimi dhe vlerësimi i ndikimeve të mundshme të projektit në mjedis, 
konsultimin e autoriteteve mjedisore dhe të publikut, duke marrë parasysh 
raportin e VNM dhe rezultatet e konsultimeve në vendimmarrje, 
përcaktimin e metodës për parandalimin, shmangien, zbutjen ose 
rehabilitimin e ndikimeve të dëmshme në mjedisin dhe shëndetin e njeriut, 
si dhe dhënien e informatave mbi vendimin.  

1.7. Raporti i VNM - rezultati i një vlerësimi të ndikimit në mjedis.  
1.8. Përzgjedhja - procesi, gjatë të cilit përcaktohet nëse do të jetë i nevojshëm 

ose jo një VNM për projekte të caktuara.  
1.9. Vendimi i Përzgjedhjes - vendimi se a është i nevojshëm ose jo VNM për 

një projekt të veçantë.  
1.10. Studimi - procesi i identifikimit të informatave minimale që kërkohen për 

një raport të VNM-së mbi ndikimet e mundshme mjedisore të një projekti të 
propozuar bazuar në informatat për projektin, si dhe në lokacionin dhe 
rrethinën e tij.  

1.11. Njoftimi i Studimit - një deklaratë me shkrim e lëshuar nga ana e 
Ministrisë, e cila përmban një mendim mbi informatat lidhur me ndikimet e 
pritura që duhet të parashtrohen në një Raport të VNM-së.  

1.12. Përmbledhja jo-teknike - dokumenti i shkurtër, i ndarë nga dokumentet 
tjera, që paraqet rezultatet e rëndësishme të raportit të VNM, të shprehura në 
një format më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm për debate publike.  

1.13. Publiku - një ose më shumë persona fizik apo juridik, shoqatat, organizatat 
ose grupet e tyre.  

1.14. Publiku i interesuar - publiku i prekur apo që ka të ngjarë për t'u prekur, 
ose i cili ka interes, në procedurat vendimmarrëse mjedisore të cilat 
referohen në këtë ligj. Për qëllim të këtij përkufizimi, organizatat jo-
qeveritare të cilat promovojnë mbrojtjen e mjedisit dhe që përmbushin 
kërkesat e parashtruara sipas ligjit vendor do të konsiderohen si organizata 
që kanë interes.  

1.15. Ditë - ditë pune.  
1.16. Informim Lokal - publikimi i një njoftimi në një gazetë e cila qarkullon në 

lokalitetin në të cilin do të realizohet projekti i propozuar, në ueb faqe të 
komunës ku do të realizohet projekti i propozuar dhe në ueb faqen e Ministrisë.  



 
Ligjet administrative 

 418 

Neni 3 
Fushëveprimi 

 
1. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis -VNM, identifikon, përshkruan dhe vlerëson në 

mënyrë të duhur rrethanat e secilit rast individual, efektet e drejtpërdrejta dhe të 
tërthorta të ndonjë projekti në: 
1.1. njeriun, botën bimore dhe shtazore;  
1.2. tokë, ujë, ajër, klimë dhe peisazh;  
1.3. të mirat materiale dhe trashëgiminë kulturore;  
1.4. ndikimet e ndërsjella të elementeve të cekura në nën-paragrafët 1.1., 1.2. 

dhe 1.3. të këtij paragrafi.  
 

Neni 4 
Autoriteti kompetent 

 
Ministria është autoriteti kompetent për zbatimin e procedurës së VNM-së. 
 

Neni 5 
Autoritetet për Mjedis 

 
1. Autoritetet për Mjedis janë:  

1.1. komuna ose komunat në zonën e të cilave synohet të realizohet projekti i 
propozuar;  

1.2. autoritetet të cilat përpilojnë dhe mirëmbajnë të dhënat lidhur me gjendjen e 
mjedisit në Kosovë dhe mbi emisionet në mjedis, dhe  

1.3. cilido organ tjetër i përcaktuar me ligj me përgjegjësi specifike për mjedisin 
dhe për të cilin Ministria konsideron se mund të përfshihet ne proces për 
projektin e propozuar;  

 
Neni 6 

Kufizimet në interesin publik dhe individual 
 
1. Dispozitat e këtij ligji nuk e pengojnë Ministrinë ose ndonjë autoritet tjetër për të 

respektuar ato kufizime që kanë të bëjnë me konfidencialitetin komercial dhe 
industrial, përfshirë pronën intelektuale dhe ruajtjen e interesit publik dhe 
individual, të përcaktuara në legjislacionin e Republikës së Kosovës.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni, nuk zbatohet për të dhënat mbi emetimin e materieve të 
rrezikshme, rreziqet nga aksidentet, si dhe rezultatet e monitorimit dhe të gjeturat e 
inspektoratit.  
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KREU II 
PROJEKTET QË I NËNSHTROHEN VNM-së 

 
Neni 7 

Obligimi për Pëlqim Mjedisor 
 
1. Një Pëlqim Mjedisor do të kërkohet për secilin projekt publik ose privat të renditur 

në Shtojcën I ose Shtojcën II të këtij ligji, i cili mund të ketë efekte të theksuara në 
mjedis për arsye të, inter alia, natyrës së tij, madhësisë ose lokacionit.  

2. Të gjitha projektet e përcaktuara në Shtojcën I, janë të obliguara t’i nënshtrohen 
VNM-së.  

3. Projektet e renditura në Shtojcën II, do të ekzaminohen, rast për rast dhe në pajtim 
me kriteret e cekura në Shtojcën III, për të përcaktuar, nëse ata duhet ti 
nënshtrohen VNM-së.  

4. Ministria nuk do të lëshoj Pëlqimin Mjedisor, të referuar sipas paragrafit 1., të këtij 
neni, derisa të mos jetë bërë Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis për projektin.  

5. Aplikuesit nuk i lëshohet leja për ndërtim ose ndonjë leje tjetër, për ndonjë projekt 
të referuar në paragrafët 1. dhe 2., të këtij neni dhe ai nuk mund të filloj 
ekzekutimin e projektit, përderisa të mos i lëshohet Pëlqimi Mjedisor nga ana e 
Ministrisë.  

6. Ministria mund të lejoj për rastet e veçanta moskryerjen e VNM për projekte me 
qëllim të mbrojtjes nacionale, me vendim të Qeverisë.  

 
Neni 8 

Transferi i Pëlqimit Mjedisor 
 
1. Në rast se aplikuesi për pëlqim mjedisor, ose poseduesi i një pëlqimi mjedisor të 

cilit i referohet neni 7 i këtij ligji, planifikon të transferojë atë kërkesë ose pëlqim 
te ndonjë person tjetër, -trashëguesi, aplikuesi për pëlqim mjedisor ose poseduesi i 
atij pëlqimi dhe trashëguesi duhet të paraqesin një kërkesë të përbashkët në 
Ministri lidhur me atë transferim. 

2. Kërkesës për transfer i bashkëngjitet pëlqimi mjedisor origjinal ose, në rast të 
aplikimit për pëlqim, kopjen e kërkesës për pëlqim mjedisor. Kërkesës për transfer 
duhet t’i bashkëngjiten:  
2.1. emrin, adresën dhe numrin e biznesit, numrin e telefonit të aplikuesit për 

bartje të pëlqimit mjedisor;  
2.2. emrin, adresën dhe numrin e biznesit, numrin e telefonit të trashëguesit;  
2.3. kontratën për blerjen apo marrjen me qira të pronës përkatëse.  

3. Ministria e miraton kërkesën për transferim të pëlqimit mjedisor ose kërkesën për 
pëlqim mjedisor dhe obligon trashëguesin që të merr parasysh të gjitha kushtet e 
parapara në Raportin e VNM dhe në Pëlqimin mjedisor.  

4. Kur Ministria miraton apo refuzon transferimin e pëlqimit mjedisor, njofton 
aplikuesin në formë të shkruar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.  
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Neni 9 
Obligimi i Ministrisë dhe autoriteteve tjera ndaj aplikuesit 

 
1. Ministria dhe cilido autoritet tjetër përkatës, me kërkesë të aplikuesit, ofron të 

dhënat dhe informatat të cilat ajo i posedon, e që konsiderohen si të rëndësishme 
për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimeve direkte dhe indirekte të projektit në 
mjedis dhe ndërveprimin e tyre.  

2. Ministria ose ndonjë autoritet tjetër obligohet që të ofrojë të dhënat dhe informatat 
që ka në dispozicion, aplikuesit, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e 
pranimit të kërkesës.  

3. Nëse Ministria ose ndonjë autoritet tjetër nuk përmban të dhënat dhe informatat e 
kërkuara, atëherë, aplikuesi, informohet me shkrim brenda pesëmbëdhjetë (15) 
ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.  

 
KREU III 

PROCEDURAT E VNM-së 
 

Nen 10 
Fazat e procedurës së VNM-së 

 
1. Në procedurën e VNM-së përfshihen këto faza:  

1.1. përzgjedhja;  
1.2. studimi;  
1.3. shqyrtimi i Raportit të VNM-së.  

 
Neni 11 

Kërkesa për fillimin e VNM-së 
 
1. Kërkesën për fillimin e procedurës së VNM-së, bashkë me dokumentacionin 

shoqërues, aplikuesi e paraqet në Ministri.  
2. Kërkesa përmban emrin, adresën, statusin juridik të aplikuesit dhe emrin e 

projektit.  
3. Kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni, aplikuesi ia bashkangjet:  

3.1. dokumentet e përcaktuara nga ana e Ministrisë, sipas llojit dhe natyrës së 
projekteve ose aktiviteteve për të cilat do të paraqitet aplikacioni; dhe  

3.2. pyetësorin e plotësuar të përcaktuar nga Ministria, për ndikimet në mjedis 
nga projekti i propozuar, përshkrimin e lokacionit, përshkrimin e projektit, 
përshkrimin e ndikimeve të rëndësishme të mundshme të projektit në 
mjedis. 

 
Neni 12 

Vendimi i përzgjedhjes 
 
1. Bazuar në informatat e prezantuara bashkë me kërkesën dhe bazuar në kriteret e 

përcaktuara në Shtojcën III, Ministria përcakton nëse projekti i propozuar mund të 
ketë efekte të theksuara në mjedis dhe, brenda dhjetë (10) ditësh nga dita e 



 
Ligji Nr. 03/L-214 për vlerësimin e ndikimit në mjedis 

 421 

pranimit të kërkesës, informon aplikuesin me shkrim lidhur me vendimin, nëse 
kërkohet Raporti i VNM-së ose jo.  

2. Nëse dokumentacioni, i cili shoqëron kërkesën është jo i plotë, Ministria kërkon 
nga aplikuesi informata dhe dokumentacion shtesë si dhe cakton datën deri kur 
duhet të dorëzohen.  

3. Nëse aplikuesi nuk i dorëzon informatat dhe dokumentacionin shtesë, në afatin e 
caktuar, Ministria hedh poshtë kërkesën.  

4. Nëse, në pajtim me paragrafin 1., të këtij neni, nuk kërkohet Raporti i VNM-së, 
Komuna e caktuar mund të fillojë procedurën për dhënien e Lejes Mjedisore 
Komunale.  

5. Nëse aplikuesi nuk pajtohet me vendimin e marrë nga Ministria, ai ka të drejtë të 
parashtrojë ankesë brenda afatit kohor prej tetë (8) ditësh, filluar nga data kur ai 
pranon vendimin nga Ministria. Ankesa shqyrtohet nga ana e Ministrisë.  

 
Neni 13 

Njoftimi i Studimit 
 
1. Aplikuesi mund të kërkoj që Ministria ta njoftojë me shkrim lidhur me informatat 

mbi ndikimin mjedisor që duhet të përfshihen në Raportin e VNM-së - Njoftimin e 
Studimit.  

2. Kërkesa e bërë në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni përfshinë:  
2.1. përshkrimin e alternativave të mundshme;  
2.2. përshkrimin e ndikimeve të mundshme në mjedis;  
2.3. arsyet për identifikimin e këtyre ndikimeve;  
2.4. përshkrimin e masave mbrojtëse që parashihen për shmangie, zvogëlim dhe 

nëse është e mundur përmirësim të efekteve të theksuara të dëmshme në 
mjedis.  

3. Aplikuesi ia paraqet këto informata Ministrisë, në një raport të shkurtër studimi, i 
cili nuk i kalon tri (3) faqe.  

4. Para se të japë mendimin e vet, Ministria do të konsultojë aplikuesin dhe autoritetet 
mjedisore. Ministria i shqyrton këto informata dhe harton Njoftimin e Studimit, i 
cili i përcillet aplikuesit, në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës.  

5. Lëshimi i Njoftimit të Studimit nuk e pengon Ministrinë për të kërkuar informata 
shtesë më vonë.  

 
Neni 14 
Studimi 

 
1. Aplikuesi e harton Raportin e Studimit, i cili do të përfshijë informatat e 

përcaktuara në paragrafin 2. të nenit 13 të këtij ligji. Raporti i Studimit i 
bashkëngjitet Raportit të VNM-së, si shtojcë në Përmbledhjen Jo-Teknike. 
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Neni 15 
Përmbajtja e Raportit të VNM-së 

 
1. Raporti i VNM-së përmban:  

1.1. përshkrimin e projektit, përfshirë në veçanti:  
1.1.1. përshkrimin e karakteristikave fizike të projektit si tërësi dhe 

kushteve për përdorim të tokës, gjatë fazës së ndërtimit dhe të 
operimit;  

1.1.2. përshkrimin e karakteristikave kryesore të procesit të prodhimit;  
1.1.3. vlerësimin e përafërt, sipas llojit dhe sasisë së mbetjeve dhe 

emisioneve - ndotja e ujit, ajrit, tokës, zhurma, vibrimi, drita, 
nxehtësia, rrezatimi jonizues dhe jo-jonizues, etj.-që rezultojnë nga 
projekti i propozuar.  

1.2. paraqitja e alternativave kryesore të identifikuara nga ana e aplikuesit dhe 
dhënia e arsyeve kryesore për zgjidhjen e njërës prej tyre, duke i marrë 
parasysh efektet mjedisore;  

1.3. një përshkrim të aspekteve mjedisore për të cilat ekziston mundësia e 
ndikimeve të theksuara negative nga projekti i propozuar, përfshirë, para së 
gjithash, popullatën, botën bimore dhe shtazore, tokën, ujin, ajrin, faktorët 
klimatik, vlerat materiale duke përfshirë trashëgiminë kulturore, 
arkitektonike dhe arkeologjike, peizazhin dhe raportet e ndërmjetme në mes 
të faktorëve të lartshënuar;  

1.4. një përshkrim të ndikimeve të mundshme të theksuara të projektit të 
propozuar në mjedis si: ndikimet e drejtpërdrejta dhe çfarëdo ndikimi i 
tërthortë, sekondar, kumulativ, afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, i 
përhershëm dhe i përkohshëm, pozitiv dhe negativ, që rezultojnë nga:  
1.4.1. realizimi i projektit;  
1.4.2. shfrytëzimi i resurseve natyrore;  
1.4.3. emisionet e ndotësve, krijimi i shqetësimeve tjera dhe eliminimi i 

mbeturinave;  
1.4.4. përshkrimi nga ana e aplikuesit të metodave parashikuese të 

përdorura për të vlerësuar ndikimet në mjedis. Këto ndikime duhet 
të përfshijnë ato që rezultojnë nga ndërtimet ose ekzekutimi i ndonjë 
projekti si dhe atyre që rezultojnë nga ekzistenca ose operacioni i 
projektit, pasi ai të jetë përfunduar.  

1.5. një përshkrim, se si mund të ndikoj ose të ndikohet projekti i propozuar nga 
deponimi gjeologjik i CO2 në zonat e deponimit  

1.6. përshkrimi i masave të parapara për të parandaluar, zvogëluar dhe aty ku 
është e mundur mënjanimin e çfarëdo ndikimi të theksuar në mjedis;  

1.7. Përmbledhjen Jo-Teknike të informatave të përshkruara më lartë;  
1.8. shënimi i çfarëdo vështirësie - mangësive teknike ose mungesës së 

njohurive, në të cilat has aplikuesi gjatë hartimit të informatave të kërkuara.  
2. Ministria nxjerr Udhëzues për mënyrën e hartimit dhe shqyrtimit të Raportit të 

VNM-së.  
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Neni 16 
Përpiluesi i Raportit të VNM-së 

 
1. Raporti i VNM-së hartohet nga personi fizik dhe juridik i licencuar.  
2. Ministria përcakton me akt nënligjor procedurat dhe kriteret për licencim në pajtim 

me paragrafin 1., të këtij neni.  
3. Raporti i VNM-së duhet të përmbaj emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin e hartuesit 

dhe aplikuesit.  
4. Hartuesi i Raportit të VNM-së dhe aplikuesi, janë përgjegjës për saktësinë e të 

gjitha informatave dhe të dhënave, të përfshira në Raportin e VNM-së.  
 

Neni 17 
Dorëzimi i Raportit të VNM-së 

 
1. Aplikuesi duhet t`i dorëzoj katër (4) kopje të Raportit të VMN-së në formë të 

shkruar dhe një (1) kopje në formë elektronike në Ministri.  
2. Me dorëzimin e Raportit të VNM-së, aplikuesi dorëzon edhe dëshminë për pagesën 

e bërë.  
3. Aplikuesi ofron Raportin e VNM-së në dispozicion te publiku në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji.  
 

Neni 18 
Shqyrtimi i Raportit të VNM-së 

 
1. Në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i Raportit të VNM-së, tri (3) kopje të 

Raportit të VMN-së në formë të shkruar dhe një (1) kopje në formë elektronike i 
dërgohen organit përgjegjës për shqyrtimin e raportit të VNM-së në Ministri.  

2. Ministria shqyrton Raportin e VNM-së duke u bazuar në kriteret vijuese:  
2.1. saktësinë e përshkrimit të projektit përfshirë zgjidhjet alternative ashtu si 

kërkohen;  
2.2. saktësinë e identifikimit dhe vlerësimit të ndikimeve në mjedis;  
2.3. përshtatshmërinë e masave të ndërmarra për zbutjen e ndikimeve të 

theksuara negative, përfshirë rehabilitimin e zonave të ndikuara nga 
eksplatimi i resurseve natyrore, aktivitetet për menaxhimin e mbeturinave, 
apo ndonjë aktiviteti të ngjashëm;  

2.4. përshtatshmërinë e skemave të propozuara monitoruese;  
2.5. kritere të tjera që konsiderohen të jenë me rëndësi për rrethana të veçanta.  

3. Gjatë shqyrtimit të raporteve të VNM, për projektet specifike, Agjencia e 
Mbrojtjes së Mjedisit e Kosovës, do të ofroj të gjitha informatat e nevojshme që i 
ka dhe të cilat janë të nevojshme për atë shqyrtim.  

4. Ministria, pasi të ketë shqyrtuar Raportin e VNM-së, duke marr parasysh rezultatet 
e konsultimeve te mbajtura me autoritetet mjedisore harton Propozim-Vendimin, të 
cilin ia prezanton me shkrim aplikuesit.  
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Neni 19 
Shqyrtimi nga ekspertët e jashtëm 

 
1. Për shqyrtimin e raportit të VNM, Ministria sipas nevojës mund të kontraktojë 

ekspert të jashtëm, të cilët kanë përvojë të dëshmuar në VNM.  
2. Ekspertët e jashtëm paraqesin mendimet e tyre, me shkrim, të cilat i dorëzohen 

Ministrisë, në afatin e caktuar nga Ministria.  
3. Ekspertët e përfshirë në hartimin e një Raportit të VNM-së nuk mund të marrin 

pjesë në shqyrtimin e të njëjtit Raport të VNM-së.  
 

Neni 20 
Debati publik për Raportin e VNM-së 

 
1. Konkludimet dhe rekomandimet kryesore, të përfshira në Raportin e VNM-së, si 

dhe Propozim-Vendimi për pëlqim mjedisor i nënshtrohet debatit publik.  
2. Plani dhe organizimi i debatit është përgjegjësi e aplikuesit i cili do të:  

2.1. përgatitë një plan, i cili do t’i dërgohet Ministrisë për pëlqim, ku caktohet 
lokacioni, data e debatit publik, mekanizmat dhe kohën e informimit publik 
si dhe lokacionet ku ekspozohen Raporti i VNM, përmbledhja jo-teknike e 
raportit të VNM dhe propozimi i vendimit. Debati publik nuk mbahet 
përderisa aplikuesi nuk ka marr pëlqimin e Ministrisë, me shkrim;  

2.2. informojë publikun, nëpërmes mjeteve të informimit, ku përfshihet shpallja 
më së paku në një gazetë ditore, për datën, lokacionin, kohën e debatit 
publik dhe sigurimin e dokumenteve te parapara ne nën-paragrafin 2.1 te 
këtij paragrafi.  

3. Debati publik mbahet në afat prej njëzet (20) deri tridhjetë (30) ditësh pas 
informimit të autoriteteve mjedisore dhe publikut të interesuar.  

4. Rregullat e detajuara mbi organizimin e debatit publik dhe për trajtimin e ndonjë 
informacioni tjetër relevant i cili ofrohet në dispozicion rregullohet me aktin 
nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 21 

Rezultati i shqyrtimit të Raportit të VNM-së 
 
1. Ministria në afat prej dhjetë (10) ditësh nga dita e mbajtjes së debatit publik, 

shqyrton vërejtjet dhe mendimet e dala nga debati publik.  
2. Ministria mund të kërkojë nga aplikuesi të ndryshojë ose të plotësoj elemente të 

caktuara të Raportit të VNM-së, i cili është dorëzuar.  
3. Aplikuesi bënë ndryshimet e kërkuara në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni 

dhe dorëzon Raportin e VNM-së, të ndryshuar dhe të kompletuar, deri në datën e 
përcaktuar nga ana e Ministrisë.  

4. Nëse aplikuesi nuk vepron sipas kërkesës nga paragrafët 2. dhe 3. i këtij neni, 
Ministria e ndërpret procedurën e shqyrtimit.  
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Neni 22 
Vendimi për Pëlqim Mjedisor 

 
1. Rezultatet e konsultimeve dhe informatat e mbledhura në pajtim me dispozitat e 

këtij ligji, merren në shqyrtim gjatë marrjes së vendimit për Pëlqim Mjedisor.  
2. Propozim - Vendimi për Pëlqimin Mjedisor përgatitet nga ana e organit përgjegjës 

të Ministrisë brenda shtatëdhjetë (70) ditësh nga pranimi i Raportit të VNM-së, 
duke përjashtuar ndonjë periudhë kohore të përcaktuar në paragrafët 2. dhe 3. të 
nenit 21 të këtij ligji.  

3. Ne afat prej dhjetë (10) ditësh nga prezantimi i Propozim -Vendimit për Pëlqimin 
Mjedisor, Ministria vendos nëse lejon ose refuzon Pëlqimin Mjedisor dhe i njofton 
me shkrim për vendimin e marr, aplikuesin dhe Komunën/ Komunat në të 
cilën/cilat do të zbatohet projekti  

4. Pas marrjes së vendimit për lejimin ose refuzimin e Pëlqimit Mjedisor, Ministria 
informon publikun me vendimin, përmes një njoftimi lokal dhe e vë në dispozicion 
për inspektim publik një deklaratë e cila përmban:  
4.1. përmbajtjen e vendimit dhe kushtet tjera eventuale te përcaktuara;  
4.2. arsyet kryesore dhe elementet mbi të cilat është bazuar vendimi përfshirë 

edhe nëse është relevante, informatat lidhur me pjesëmarrjen e publikut; 
4.3. një përshkrim, aty ku është e nevojshme, të masave kryesore për shmangien, 

reduktimin dhe nëse është e mundur, mënjanimin e ndikimeve të theksuara 
të dëmshme;  

4.4. këshillat juridike për mjetet e rregullta për ankimim për vlefshmërinë e 
vendimit dhe procedurat.  

5. Kur ndonjë shtet i prekur është konsultuar në pajtim me nenin 28 të këtij ligji, 
Ministria informon atë shtet lidhur me vendimin dhe ia përcjellë informacionin e 
referuar në nën-paragrafët 4.1, 4.2. dhe 4.3. të këtij neni.  

 
Neni 23 

E drejta për ankesë 
 
1. Aplikuesi ka të drejtë të parashtrojë ankesë në Gjykatën kompetente kunder 

vendimit të ankimuar, në pajtim me ligjin, brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e 
publikimit të Vendimit për Pëlqimin Mjedisor.  

2. Ministria është e obliguar ti vë në dispozicion aplikuesit, dokumentacionin lidhur 
me procedurën e VNM-së, nëse është kërkuar me shkrim. Informacioni i kërkuar 
në këtë mënyrë i vihet në dispozicion brenda tetë (8) ditësh, nga dita e pranimit të 
kërkesës.  

 
Neni 24 

Qasja në drejtësi 
 
1. Palët e interesuara që kanë interes të mjaftueshëm për projektin, do të kenë qasje 

në shqyrtimin e procedurave, para gjykatës në kundërshtimin apo ligjshmërinë 
procedurale të vendimeve, akteve ose mos nxjerrjes së aktit që kanë të bëjnë me 
pjesëmarrjen e publikut në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
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2. Për qëllimet e paragrafit 1., të këtij neni, çdo organizatë jo-qeveritare për mbrojtjen 
e mjedisit që përmbush kërkesat ligjore sipas legjislacionit ne fuqi, konsiderohet se 
ka interes të mjaftueshëm.  

3. Kërkesat për të kundërshtuar ndonjë vendim, akt ose mos nxjerrje të aktit gjatë 
procedurës së VNM-së, bëhet pasi të jetë lëshuar Vendimi për Pëlqimin Mjedisor 
brenda tridhjetë (30) ditësh, nga dita e pranimit të Vendimit për Pëlqim Mjedisor. 
Ankesat e tilla do të bëhen në ministri dhe gjykatën kompetente për të 
kundërshtuar vendimet administrative.  

4. Pavarësisht nga paragrafi 4. i nenit 22 të këtij ligji, Ministria do të publikoj 
informacione praktike lidhur me procedurat e shqyrtimit gjyqësor të paraparë sipas 
këtij neni dhe duhet ta vë në dispozicion lirshëm, për të rritur më tej efektshmërinë 
e këtyre procedurave.  

5. Çdo procedurë e tillë duhet të jetë e barabartë, e drejtë, në kohë dhe jo aq e 
shtrenjtë sa të pengoj ushtrimin e sajë. 

 
Neni 25 

Ndërprerja e vlefshmërisë së Vendimit për Pëlqim Mjedisor 
 
1. Vlefshmëria e Vendimit për Pëlqim Mjedisor ndërpritet nëse, brenda dy (2) vitesh 

nga data e pranimit të Vendimit për Pëlqimin Mjedisor:  
1.1. aplikuesi nuk siguron lejen për ndërtim ose aprovimin për realizimin e 

projektit; ose  
1.2. lokacioni ku projekti duhet realizuar nuk është përgatitur e as nuk është 

nisur ndonjë aktivitetet operativ.  
2. Nëse vlefshmëria e Vendimit për Pëlqim Mjedisor është ndërprerë në pajtim me 

paragrafin 1., të këtij neni., aplikuesi ose trashëguesi i tij nuk mund të fillojnë 
punimet në lokacionin pa aplikuar në Ministri për një Pëlqim Mjedisor të ri.  

 
Neni 26 

Tërheqja e kërkesës për Pëlqim Mjedisor 
 
1. Aplikuesi, mund të tërheq kërkesën për Pëlqim Mjedisor, në çfarëdo kohe dhe në 

çfarëdo faze të procesit duke e njoftuar me shkrim Ministrinë.  
2. Kur aplikuesi tërheq kërkesën e tij për Pëlqim Mjedisor, Ministria ndërpret 

procedurën e shqyrtimit dhe i tërë dokumentacioni arkivohet dhe dokumentacioni 
nuk kthehet.  

3. Pagesa, në rast të tërheqjes së kërkesës, nuk kthehet.  
 

Neni 27 
Bartësi i shpenzimeve 

 
1. Shpenzimet e hartimit të Raportit të VNM-së, të debatit publik, të shqyrtimit dhe 

këshillimit, i bartë aplikuesi.  
2. Shpenzimet e bëra nga Ministria për shqyrtimin e kërkesës, marrjen e vendimit dhe 

shërbimet tjera të lidhura me procesin e VNM-së, vlerësohen si tarifë shërbimi.  
3. Ministri me akt të veçantë, përcakton vlerën e tarifës nga paragrafi 2. i këtij neni.  
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4. Aplikuesi paguan tarifën, kur dorëzon kërkesën për shqyrtim. Kërkesa nuk merret 
në shqyrtim nëse aplikuesi nuk ka bërë pagesën.  

5. Tarifa e paguar është e pakthyeshme, pavarësisht nga fakti nëse kërkesa miratohet 
ose jo me vendimin përfundimtar.  

 
KREU IV 

INFORMIMI, QASJA NË DOKUMENTACION DHE NDIKIMET 
NDËRKUFITARE 

 
Neni 28 

Informimi dhe pjesëmarrja e publikut 
 
1. Ministria, duhet të sigurohet se publiku është informuar për projektin e caktuar 

përmes së paku një gazete lokale ditore e cila del në lokalitetin i cili do të jetë i 
përfshirë nga ndikimi i projektit të planifikuar, si edhe me anë të mjeteve 
elektronike të informimit.  

2. Publikut të interesuar do t’i jepet mundësia në një fazë të hershme dhe të 
efektshme për të marrë pjesë në të gjitha fazat e procedurës së VNM-së, përfshirë 
procesin e vendimmarrjes.  

3. Aranzhimet e detajuara të procedurës së VNM-së, në ofrimin e informatës dhe 
pjesëmarrjen e publikut të ndikuar dhe shteteve të ndikuara nga projekti, 
rregullohen me akt nënligjor sipas paragrafit 4. të nenit 20 të këtij ligji.  

 
Neni 29 

Ndikimet ndërkufitare 
 
1. Nëse gjatë shqyrtimit të Raportit të VNM-së, vërtetohet se projekti i propozuar ka 

gjasa të shkaktojë ndikime të theksuara negative mjedisore ndërkufitare, atëherë 
Ministria, e informon shtetin/shtetet fqinjë, brenda afateve të informimit publik të 
përcaktuara në paragrafin 3. të nenit 28 të këtij ligji.  

2. Shteti/shtetet fqinje ku mund të shfaqen ndikime, mund të japin mendimin dhe 
komentet e tyre për projektin dhe mund të përfaqësohen në debate publike në 
lidhje me projektin.  

3. Komentet e shtetit/shteteve në fjalë duhet të merren parasysh gjatë vendimmarrjes 
në lidhje me Vendimin për Pëlqim mjedisor. Nëse është e nevojshme për të 
siguruar efektshmërinë e këtij konsultimi, kufijtë e kohës normale të cekur në këtë 
Ligj për administrimin e procedurave relevante të VNM-së mund të zgjaten për 
ndonjë rast të veçantë nga ana e Ministrisë në negociata me shtetin/shtetet e 
prekura. 

4. Ministria informon autoritetet mjedisore dhe publikun e interesuar në Republikën e 
Kosovës, lidhur me informatat e siguruara nga shtetet e prekura për efektet 
ndërkufitare të ndonjë projekti të propozuar në pajtim me procedurat e përcaktuara 
në paragrafin 4. të nenit 20 dhe në paragrafin 3. të nenit 28 të këtij ligji.  

5. Gjatë interpretimit dhe zbatimit të këtij neni, autoritetet relevante bëjnë zbatimin e 
parimeve të kërkuara sipas Konventës ESPOO (1991).  
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Neni 30 
Arkivimi i dokumentacionit 

 
Ministria arkivon tërë dokumentacionin e procedurës së VNM-së. Arkivimi i tij bëhet 
sipas Ligjit për lëndën arkivore dhe Arkivat. 
 

Neni 31 
Qasja në dokumentacion 

 
1. Ministria është e obliguar që palëve të interesuara dhe publikut t’iu vë në 

dispozicion dokumentacionin për procedurën e bërë të VNM-së, në bazë të 
kërkesës së paraqitur në formë të shkruar, në afat prej tetë ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës.  

2. Cilido person mund të kërkojë nga Ministria kopje të dokumentacionit ose pjesëve 
të tij përmes kërkesës me shkrim. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e 
pranimit të kërkesës. Ministria ose do të ofrojë informacionin e kërkuar, ose do t’i 
përgjigjet me shkrim, personit që ka paraqitur kërkesën. Për këtë shërbim, 
aplikuesi bën pagesë, në pajtim me aktin e përcaktuar në paragrafin 3. të nenit 27 
të këtij ligji.  

3. Ministria nuk vë në dispozicion dokumentacionin i cili është i mbrojtur në bazë të 
nenit 6 të këtij ligji.  

 
Neni 32 

Respektimi i kushteve mjedisore nga Raporti i VNM-së 
 
1. Aplikuesi është i obliguar që ti realizojë masat mbrojtëse, të parapara në Raportin e 

VNM-së dhe kushtet e caktuara në Vendimin për Pëlqim Mjedisor.  
2. Për projektet që është dhënë Vendimi për Pëlqim mjedisor, Ministria mbikëqyrë se 

a janë realizuar të gjitha masat mbrojtëse të parapara në Raportin e VNM-së dhe 
kushtet e përcaktuara në Vendimin për Pëlqim mjedisor.  

3. Ministria anulon me procedurë të rregullt, Vendimin për Pëlqim mjedisor, në rast 
se vërteton që nuk janë realizuar të gjitha masat e parapara në Raportin e VNM-së 
dhe kushtet e përcaktuara në Vendimin për Pëlqim Mjedisor.  

 
KREU V 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 33 
Mbikëqyrja administrative 

 
Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore të nxjerra nga ky ligj, e bënë Ministria. 
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Neni 34 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
Ministria nëpërmjet inspektoratit të mbrojtjes së mjedisit është përgjegjëse për të gjitha 
inspektimet e projektit dhe zbatimit të dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 35 
Të drejtat dhe detyrat 

 
1. Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektive, inspektori i mbrojtjes së mjedisit ka të drejtë 

dhe detyrë si në vijim: 
1.1. të konstatojë se a është plotësuar obligimi i parashtrimit të kërkesës për 

sigurimin e Pëlqimit Mjedisor për projektet që kërkojnë Vlerësim të 
Ndikimit në Mjedis, në pajtim me nenin 7 dhe 8 të këtij ligji.  

1.2. në rast se konstatohet se janë shkelur dispozitat e këtij ligji, me qëllim të 
zbatimit të dispozitave të tij, inspektori për mbrojtjen e mjedisit është i 
obliguar që të parashtroi fletëparaqitje pranë organit kompetent për shkeljen 
e dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 36 

Autorizimet e inspektorit për mbrojtjen e mjedisit 
 
1. Në kryerjen e punëve të mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i mbrojtjes së mjedisit 

është i autorizuar që: 
1.1. të urdhëroj që operatori ta filloj procedurën e VNM-së, brenda afatit prej 

tridhjetë (30) ditëve.  
1.2. të ndaloj ekzekutimin e punëve dhe operimit deri sa nuk të pajiset me 

Pëlqim mjedisor, nga Ministria.  
1.3. të urdhëroj në përmbushjen e plotë të kushteve dhe zbatimin e masave të 

përcaktuara në Vendimin për Pëlqim mjedisor, të lëshuar nga Ministria  
1.4. të ndaloj kryerjen e aktivitetit të operuesit deri në përmbushjen e plotë të 

kushteve të përcaktuara në Vendimin për Pëlqim mjedisor.  
 

Neni 37 
Aktvendimi i inspektorit 

 
1. Inspektori do të përpiloj procesverbalin në të cilin futen konstatimet për gjendjen 

dhe masat e propozuara. Në bazë të konstatimit Inspektori nxjerr vendim me të 
cilat ngarkohet personi juridik në përputhje me këtë ligj, për ndërmarrjen e masave.  

2. Kundër aktvendimit të Inspektorit, mund të paraqitet ankesë në Ministri, brenda 
afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  

3. Ankesa i parashtrohet, shkallës së dytë, në Ministri, ku duhet të shqyrtohet në afat 
prej tridhjetë (30) ditësh, nga dita e pranimit të ankesës.  

4. Kundër vendimit të shkallës së dytë, pala e pakënaqur, ka të drejt të parashtroi padi 
për kontest administrativ, në Gjykatën kompetente, në afat prej tridhjetë (30) 
ditësh, nga dita e pranimit të aktvendimit.  
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5. Ankesa e paraqitur, kundër aktvendimit të inspektorit, nuk e shtyn ekzekutimin e 
aktvendimit, përveç nëse nuk është paraparë ndryshe në aktvendim.  

 
KREU VI 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 38 
Ndëshkimet për shkeljet e këtij ligji 

 
1. Të gjithë personat të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji ose 

me aktet e nxjerra në bazë të këtij ligji, do të dënohet për kundërvajtje, dhe atë 
personi fizik prej njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro, ndërsa personi 
juridik prej dhjetëmijë (10.000) deri në pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, nëse:  
1.2. realizimi i projektit të planifikuar është nisur pa kryerjen e VNM-së dhe 

sigurimin e Vendimit për Pëlqim Mjedisor sipas paragrafit 1. të nenit 7 të 
këtij ligji;  

1.3. jepen të dhëna, deklarata të pavërteta, falsifikim i dokumenteve ose 
informata të rreme dhe dezinformuese gjatë të gjitha fazave të procedurës së 
VNM-së sipas nenit paragrafit 4. të nenit 16 të këtij ligji.  

1.4. aplikuesi nuk përmbushë obligimet për masat mbrojtëse, të parapara në 
Raportin e VNM-së dhe kushtet e caktuara në Vendimin për Pëlqim 
Mjedisor sipas paragrafit 1. të nenit 32 të këtij ligji.  

2. Hartuesi i raportit të VNM, i cili jep të dhëna, deklarata të pavërteta dhe informata 
të rreme, i merret licenca, për hartimin e raporteve të VNM.  

3. Me gjobë prej dhjetëmijë (10.000) deri në gjashtëdhjetëmijë (60.000) Euro, 
dënohen personat të cilët edhe pas gjobitjes nga paragrafi 1 i këtij neni nuk kanë 
përmbush kushtet nga paragrafi 1. i nenit 7, paragrafi 4. i nenit 16 dhe sipas 
paragrafit 1. të nenit 32 të këtij ligji.  

4. Nëse aplikuesi edhe pas gjobitjes nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni nuk 
përmbush kushtet, do të veprohet sipas paragrafit 3. të nenit 32 të këtij ligji.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 39 
 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji do të nxirren në afat prej gjashtë (6) muajsh, 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 40 
 
Kërkesat e paraqitura para fillimit të zbatimit të këtij ligji, kryhen në bazë të Ligjit për 
Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 
03/L-024. 
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Neni 41 
 
1. Nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Vlerësimin e Ndikimit 

në Mjedis Nr. 03/L- 024.  
2. Pjesë përbërëse të këtij ligji janë edhe shtojcat prej një (1) deri tre (3).  
 

Neni 42 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-214 
23 shtator 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-048-2010, datë 14.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 83 / 29 TETOR 2010 
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SHTOJCA 1 
 
1. Prodhimi dhe procesimi i metaleve 
1. Fabrika për pjekjen ose sinterimin e mineraleve metalike (duke përfshirë mineralet 

që përmbajnë squfur).  
2. Fabrika për derdhjen e gizës dhe çelikut (bashkimi primar ose sekondar), duke 

përfshirë derdhjen e vazhdueshme.  
3. Fabrika/fonderi për përpunimin e metaleve të zeza:  

3.1. farkëtore me çekanë, energjia e të cilave i kalon pesëdhjetë (50) KJ për 
çekanë, ndërsa fuqia kalorike e përdorur i kalon njëzet (20) KW;  

3.2. aplikimi i mveshjeve mbrojtëse me metal të përzier me një kapacitet që i 
kalon 1 ton të çelikut bruto në orë.  

3.3. fonderi të metaleve të zeza me një kapacitet prodhimi mbi njëqind (100) 
tonë/ditë.  

4. Fabrika/fonderi për:  
4.1. prodhimin e metaleve me ngjyrë nga mineralet, koncentratet ose lëndët 

dytësore të proceseve metalurgjike, kimike, elektrolitike;  
4.2. shkrirjen, përfshirë legurimin, përfshirë produktet e rikuperuara (rafinimi, 

derdhja në fonderi, etj.) me një kapacitet shkrirjeje që i kalon një (1) ton në 
ditë për plumbin dhe kadmiumin ose dhjetë (10) tonë në ditë për të gjitha 
metalet tjera.  

5. Fabrika për trajtim sipërfaqësor të metaleve dhe materialeve plastike, duke 
përdorur një proces elektrolitik ose kimik në të cilin vëllimi i vaskës për trajtim i 
kalon dhjetë (10) m. 

6. Impiant për trajtimin sipërfaqësor të substancave, objekteve ose prodhimeve, që 
përdorin tretës organik, në veçanti për mveshje, shtypje, mbiveshje, çyndyrësim, 
kundër depërtimit të ujit, ngjyrosje, pastrim ose ngjeshje me një kapacitet më të 
madh se njëqind (100) tonë/vit.  

7. Prodhimi dhe përpunimi i legurave nga metalet me ngjyrë që përmbajnë arsen, 
merkur dhe plumb me kapacitet më të lartë se njëmijë (1000) ton në vit.  

2. Industria e mineraleve 
8. Fabrika për prodhimin e çimentos në furra rrotulluese (pjekje dhe tharje) me një 

kapacitet prodhues që i kalon treqind (300) tonë në ditë ose për prodhimin e 
gëlqeres në furra rrotulluese me një kapacitet prodhues që i kalon tridhjetë (30) 
tonë në ditë ose në furrnalta të tjera me një kapacitet prodhues që i kalon tridhjetë 
(30) tonë në ditë.  

9. Fabrika për prodhimin të materialeve me procesin e kalcinimit dhe pjekjes së 
mineraleve që përmbajnë elemente toksike si merkur, arsen dhe kadmium.  

10. Fabrika për prodhimin e qelqit, përfshirë fibrat e qelqit me një kapacitet shkrirjeje 
që i kalon dhjetë (10) tonë në ditë.  

11. Fonderi për shkrirjen e substancave minerale, përfshirë prodhimin e fibrave 
minerale me kapacitet që i kalon dhjetë (10) tonë në ditë.  

12. Fabrika për prodhimin e prodhimeve qeramike me anë të zjarrit e në veçanti 
tjegulla, tulla, tulla refraktare ose porcelani, me një kapacitet prodhues që i kalon 
tridhjetë (30) tonë në ditë.  

13. Repartet për nxjerrjen e asbestit dhe për përpunimin dhe transformimin e asbestit 
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dhe të prodhimeve që përmbajnë asbest: për produktet asbest-çimento, me një 
prodhim vjetor prej më shumë se pesëmijë (5000) tonë të prodhimeve finale, për 
materialet fërkuese, me një prodhim vjetor prej pesëdhjetë (50) tonë të produkteve 
finale, dhe për përdorimet tjera të asbestit, sasia e prodhimit e të cilave kalon 
dyqind (200) tonë në vit.  

14. Fabrika për pjekjen dhe sinterimin e mineraleve jometalike me kapacitet të 
prodhimit që i tejkalon tridhjetë (30) tonë/ditë.  

3. Industria ekstraktuese 
15. Gurore dhe miniera të hapura, në sipërfaqe më të madhe se pesë (5) ha, ose 

nxjerrje të torfës, në sipërfaqe më të madhe se dhjetë (10) ha ose nxjerrja e më 
tepër se pesëmbëdhjetëmijë (15.000) ton/vit. 

16. Nxjerrja dhe përpunimi (me përjashtim të lëngëzimit dhe gazifikimit) i qymyrit, i 
linjitit dhe i mineraleve bitumene me kapacitete më të larta se pesëdhjetëmijë 
(50.000) tonë në vit. 

4. Industria kimike 
17. Aktivitete të integruara për prodhimin në shkallë industriale të substancave ose 

grupeve të substancave të cekura në nën- paragrafët 17.1 deri në 17.7 me anë të 
proceseve kimike: 
17.1. Për prodhimin e kimikateve organike themelore, si:  

17.1.1. hidrokarbure të thjeshta (lineare ose ciklike, të ngopura ose të 
pangopura, alifatike ose aromatike);  

17.1.2. hidrokarbure që përmbajnë oksigjen, si: alkoole, aldehide, ketone, 
acide karboksilike, etere, perokside, rrëshira epoksi;  

17.1.3. hidrokarbure që përmbajnë sulfur;  
17.1.4. hidrokarbure që përmbajnë azot, si: amine, amide, nitro 

komponime, komponime nitratesh, nitrile, cianure, izocianate;  
17.1.5. hidrokarbure që përmbajnë fosfor;  
17.1.6. hidrokarbure halogjene;  
17.1.7. komponime organometalike;  
17.1.8. materiale plastike bazë, (fibra sintetike polimerike dhe fibra me 

bazë celuloze);  
17.1.9. goma sintetike;  
17.1.10. ngjyra dhe pigmente;  
17.1.11. agjentë aktivë sipërfaqësor.  

17.2. Për prodhimin e kimikateve inorganike themelore, si:  
17.2.1. gaze si: amonjaku, klori ose gazi klorhidrik, fluori ose gazi 

fluorhidrik, dioksidi i karbonit, përbërësit e squfurit, dioksidi i 
squfurit, hidrogjeni, kloruri i karbonilit;  

17.2.2. acide si: acidi kromik, acidi fluorhidrik, acidi fosforik, acidi nitrik, 
acidi klorhidrik, acidi sulfurik, oleumi dhe acidi sulfuror;  

17.2.3. baza si: hidroksidi i amonit, hidroksidi i kaliumit, hidroksidi i 
natriumit;  

17.2.4. kripërat si:karbonati i kaliumit, karbonati i natriumit, perboratet, 
nitarti i argjendit;  

17.2.5. jo metale, okside të metaleve ose komponime të tjera inorganike si 
karburi i kalciumit, silici, karburi i silicit.  
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17.3. për prodhimin e plehrave kimike me bazë fosfatike, azotike ose të kaliumit 
(plehra kimike të thjeshta ose të përbëra);  

17.4. për prodhimin e prodhimeve themelore për mbrojtjen e bimëve dhe të 
biocideve;  

17.5. impiante që përdorin proceset kimike ose biologjike për prodhimin e 
produkteve me bazë farmaceutike, ngjyrave dhe pesticideve;  

17.6. për prodhimin e lëndëve shpërthyese;  
17.7. për prodhimin e shtesave ushqimore proteinike, fermente dhe substanca të 

tjera proteinike me rrugë kimike ose biologjike.  
5. Industria energjetike  
18. Termocentrale për prodhim të energjisë dhe impiante të tjera për djegies me 

prodhim të energjisë më të lartë se pesëdhjetë (50) MW.  
19. Centrale të energjisë nukleare,  
20. Ndërtimi i linjave elektrike të tensionit të lartë, me një voltazh minimumi 

dyqindenjëzet (220) KV dhe me një gjatësi më të madhe se dhjetë (10) km.  
21. Rafineritë e naftës dhe gazit, pajisjet për lëngëzim dhe gazifikim të qymyrit dhe 

rërave bituminoze, impiante për rigjenerimin e vajrave të përdorur me sasi më të 
lartë se njëqindmijë (100.000) tonë/vit.  

22. Depo për ruajtjen dhe depozitimin e naftës, produkteve të saj, produkteve kimike 
dhe petrokimike me kapacitet më të lartë ose të barabartë me njëqindmijë 
(100.000) tonë  

23. Depo për ruajtjen dhe depozitimin e materieve radioaktive.  
6. Infrastruktura e transportit 
24. Ndërtimi i linjave për trafikun hekurudhor në distancë të gjatë dhe për aeroporte 

me rrugë kalimi bazë më të madhe ose të barabartë me dymijenjëqind (2100) m.  
25. Ndërtimi i një rruge të re me dy ose më shumë shirita, ose zgjerimi i një rruge 

ekzistuese me dy ose më pak shirita ku do të sigurohen dy ose më shumë shirita, 
ku kjo rrugë e re ose pjesa e zgjeruar e rrugës do të jetë pesë (5) km ose më shumë 
në vazhdimësi.  

26. Tubacionet me diametër prej pesëqind (500) mm ose mbi këtë vlerë dhe një gjatësi 
prej dhjetë (10) km ose mbi këtë vlerë për transportin e:  
26.1. gazit natyror, produkteve të naftës, ose kimikateve;  
26.2. dioksidit të karbonit (CO2) për qëllime të deponimit gjeologjik, përfshirë 

edhe stacionet shoqëruese të pompimit. 
27. Tubacionet me diametër më të madh se tetëqind (800) mm dhe një gjatësi më të 

madhe se dyzetë (40) km për transportin e dioksidit të karbonit (CO2) për qëllime 
të deponimit gjeologjik, përfshirë edhe stacionet shoqëruese të pompimit. 

7. Industria ushqimore 
28. Trajtimi dhe përpunimi i synuar për prodhimin e produkteve ushqimore nga:  

28.1. lëndët e para me origjinë shtazore (përveç qumështit) me kapacitet të 
prodhimit final më të madh se tridhjetë (30) tonë/ditë;  

28.2. lëndët e para bimore me kapacitet të prodhimit final më të madh se 
dyqindepesëdhjetë (250) tonë/ditë;  

28.3. trajtimi dhe përpunimi i qumështit, në sasi prej njëqind (100) tonë/ditë 
(vlera mesatare mbi bazë vjetore);  

8. Trajtimi i mbeturinave dhe ujërave të shkarkuar 
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29. Impiante për djegie, rikuperim, trajtim kimik, ose deponim të mbeturinave të 
rrezikshme.  

30. Impiante për djegien e mbeturinave urbane me kapacitet më të madh se një (1) 
tonë/orë.  

31. Deponitë e mbeturinave urbane me kapacitet më të madh se tridhjetë (30) 
tonë/ditë.  

32. Impiantet e trajtimit të ujërave urbane të shkarkuara me kapacitet ekuivalent ose 
më të madh, për njëqindmijë (100.000) banorë;  

33. Impiantet e trajtimit të ujërave industriale të shkarkuara.  
9. Projektet për depozitim, transport dhe furnizim të ujit 
34. Nxjerrja e ujërave nëntokësor ose skemat artificiale të ringarkimit të ujërave 

nëntokësor, ku vëllimi vjetor i ujit të nxjerr ose të rimbushur (ringarkuar) është i 
barabartë ose më i madh se pesë (5) milion m3. 
34.1. Punime për transferimin e burimeve ujore nga basenet e lumenjve, ku 

transferimi synon te rrugëkalimet e shkurtuara parandaluese të ujërave dhe 
ku sasia e ujërave të transferuara është më e madhe se tridhjetë (30) milion 
m3/vit. 

34.2. Në të gjitha rastet, punimet për transferimin e burimeve ujore nga basenet e 
lumenjve ku rrjedha shumëvjeçare e basenit është më e madhe se 
gjashtëqind (600) milion m3/vit dhe ku sasia e ujërave të transferuara është 
më e madhe se 5 për qind e kësaj rrjedhjeje. Në të dyja rastet përjashtohet 
transferimi i ujit të pijshëm me tubacione. 

35. Pendat dhe rezervuaret e tjera të projektuara për grumbullimin ose depozitimin e 
ujit, ku sasia shtesë e ujit është më e madhe se pesë (5) milionë m3. 

10. Industria e letrës, e drurit, e tekstilit, dhe e lëkurës 
36. Prodhimi i fibrave të kartonit mbi njëqindmijë (100.000) m2/vit.  
37. Impiante industriale për:  

37.1. prodhimin e pulpës nga druri ose fibrave të tjera të ngjashme; 
37.2. prodhimin e letrës dhe kartonëve me kapacitet prodhues më të madh se 

pesëdhjetë (50) tonë/ditë. 
38. Prodhimi i mobileve me kapacitete mbi dhjetëmijë (10.000) m3/vit, lëndë e parë.  
39. Impiantet për trajtimin paraprak (operacione të tilla si larja, zbardhja, mercerizimi), 

ose ngjyrosjen e fibrave dhe tekstileve.  
40. Fabrika për trajtimin dhe përpunimin e lëkurës.  
11. Bujqësia intensive 
41. Impiantet për rritjen intensive të shpendëve, derrave dhe bagëtive të imëta që kanë 

më shumë se:  
41.1. dhjetëmijë (10.000) shpendë;  
41.2. pesëqind (500) derra;  
41.3. njëqind (100) gjedhë  
41.4. njëmijë (1000) bagëti të imëta;  

12. Projekte të tjera 
42. Impiant për depozitimin ose trajtimin e mbeturinave të kafshëve dhe të skeleteve të 

kafshëve;  
43. Zonat e deponimit për deponim gjeologjik të dioksidit të karbonit.  
44. Instalime për kapje të vrushkujve të CO2 për qëllime të deponimit gjeologjik nga 
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instalimet e përfshira nga kjo Shtojcë, ose në rastet kur kapja e përgjithshme 
vjetore e CO2 është 1,5 megatonë ose mbi këtë vlerë.  

45. Çdo ndryshim ose zgjatje e ndonjë projekti të paraqitur në këtë Shtojcë, kur 
ndryshimi ose zgjatja e tillë e arrinë pragun e caktuar në këtë Shtojcë, nëse një i 
tillë është i përfshirë.  

 
SHTOJCA 2 

 
1. Bujqësia, pylltaria dhe peshkataria  

1.1. Projekte për përdorimin e tokave jobujqësore ose zonave gjysmë natyrore 
për qëllime të bujqësisë intensive;  

1.2. Projekte të menaxhimit të ujërave për nevoja bujqësore duke përfshirë 
projektet e ujitjes dhe drenazhimit të tokës;  

1.3. Pyllëzimi dhe shpyllëzimi për qëllimet e ndryshimit të destinacionit të 
përdorimit të tokës;  

1.4. Fermat intensive të peshkut.  
2. Industria ekstraktuese  

2.1. Gurore, gurthyes, miniera të hapura dhe nxjerrje torfe përfshirë këtu vendet 
e identifikuara për punime të zejeve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 
1);  

2.2. Minime nëntokësore;  
2.3. Nxjerrja, thërmimi dhe seperimi e mineral-inerteve nga drenazhimi lumor;  
2.4. shpimet e thella, në veçanti:  

2.4.1. shpimet gjeotermike;  
2.4.2. shpimet për furnizimet me ujë, duke përjashtuar shpimet për të 

kontrolluar qëndrueshmërinë e tokës;  
2.4.3. objekte sipërfaqësore industriale për nxjerrjen e qymyrit, linjitit dhe 

materialeve bituminoze (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1).  
3. Industria energjetike  

3.1. impiantet industriale për prodhimin e energjisë elektrike, avullit dhe ujit të 
nxehtë (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  

3.2. impiante industriale për mbajtjen e gazit, avullit, ujit të nxehtë; për 
transmetimin e energjisë elektrike me anë kabllosh (projekte që nuk 
përfshihen në Shtojcën 1);  

3.3. ruajtja në sipërfaqe e gazit natyror;  
3.4. ruajtja nën tokë e gazeve të djegshme;  
3.5. ruajtja në dhe nën sipërfaqe të tokës e lëndëve të djegshme të lëngëta 

(projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1) dhe ruajta në sipërfaqe të tokës e 
karburanteve fosil;  

3.6. briketimi industrial i qymyrit dhe i linjitit;  
3.7. hidrocentrale (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
3.8. pajisjet për shfrytëzimin e fuqisë së erës për prodhim të energjisë;  
3.9. Burimet rrezatuese të vazhdueshme (jonizuese dhe jojonizuese);  
3.10. Instalime për kapje të vrushkujve të CO2 për qëllime të deponimit gjeologjik 

(instalime që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
4. Prodhimi dhe përpunimi i metaleve  
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4.1. Prodhimi i hekurit dhe çelikut me derdhje të vazhdueshme;  
4.2. Impiant për përpunimin e metaleve të zeza (projekte që nuk përfshihen në 

Shtojcën 1);  
4.3. Fonderi të metaleve të zeza (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
4.4. Impiant për shkrirjen, përfshirë legurimin e metaleve me ngjyrë, me 

përjashtim të metaleve të çmuara, duke përfshirë produktet e rikuperuara 
(rafinimi, derdhja në fonderi, etj.), (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 
1);  

4.5. Impiant për trajtim sipërfaqësor të metaleve dhe materialeve plastike 
(projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  

4.6. Prodhimi dhe montimi i automjeteve dhe prodhimi i motorëve për 
automjete;  

4.7. Impiante për pjekjen dhe sinterimin e mineraleve metalike.  
4.8. Instalimet për ndërtimin dhe riparimin e aeroplanëve;  
4.9. Prodhimi i pajisjeve hekurudhore;  
4.10. Copëtimi me eksplozivë.  

5. Industria e mineraleve  
5.1. Furrat e koksit (distilim i thatë i qymyrit);  
5.2. Fabrika për prodhimin e çimentos (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 

1);  
5.3. Fabrika për prodhimin e azbestit dhe për përpunimin e produkteve të 

azbestit (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
5.4. Fabrika për prodhimin e qelqit dhe të fibrave të qelqit (projekte që nuk 

përfshihen në Shtojcën 1);  
5.5. Fonderi për shkrirjen e substancave minerale që përfshinë edhe fibrat 

minerale (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
5.6. Prodhimi i produkteve qeramike me anë të djegies, në veçanti tjegulla çatie, 

tulla, tulla refraktare, tjegulla, veshje guri ose porcelani (projekte që nuk 
përfshihen në Shtojcën 1)  

5.7. Fabrika për prodhimin e asfaltit;  
5.8. Fabrika për prodhimin e betonit.  

6. Industria kimike  
6.1. trajtimi i mes produkteve dhe prodhimi i kimikateve;  
6.2. prodhimi i pesticideve dhe produkteve farmaceutike, ngjyrave dhe varakut, 

elastomereve dhe peroksideve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
6.3. objektet e magazinimit për qëllime tregtimi apo ruajtjeje të naftës, produktet 

e naftës dhe produktet kimike.  
7. Industria ushqimore  

7.1. Prodhimi i vajrave dhe yndyrave shtazore dhe bimore (projekte që nuk 
përfshihen në Shtojcën 1);  

7.2. Paketimi dhe ambalazhimi i produkteve bimore dhe shtazore;  
7.3. Prodhimi i produkteve bulmetore (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 

1);  
7.4. Prodhimi i birrës dhe maltimi (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
7.5. Prodhimi i shurupeve dhe ëmbëlsirave (projekte që nuk përfshihen në 

Shtojcën 1);  



 
Ligjet administrative 

 438 

7.6. Instalimet për therjen e kafshëve;  
7.7. Instalime industriale për prodhimin e niseshtesë;  
7.8. fabrikat e sheqerit (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1).  

8. Industria tekstilit, lëkurës, drurit dhe letrës  
8.1. Fabrikat për prodhimin e letrës dhe kartuçit (projekte që nuk përfshihen në 

Shtojcën 1);  
8.2. Impiante për paratrajtimin (larja, zbardhja, mercerizimi) ose lyerja e fibrave 

dhe tekstileve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
8.3. Impiante për regjjen e gëzofit dhe lëkurës;  
8.4. Impiante për përpunimin dhe prodhimin e celulozës;  

9. Industria e gomës  
9.1. Prodhimi dhe trajtimi i produkteve me bazë elastomeri.  

10. Projektet e infrastrukturës  
10.1. Projekte të zhvillimit industrial;  
10.2. Projekte të zhvillimit urban, duke përfshirë ndërtimin e qendrave tregtare 

dhe parkingjeve të automjeteve;  
10.3. Ndërtimi i hekurudhave, pajisjeve intermodale të transportit dhe terminaleve 

intermodale (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
10.4. Ndërtimi i aeroporteve dhe fushave për aeroplanë të vegjël (projekte që nuk 

përfshihen në Shtojcën 1);  
10.5. Ndërtimi i rrugëve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
10.6. Ndërtimi, konstruktimi ose modifikimi i kanaleve ujore në tokë, projekte për 

kanale dhe preventim të rrjedhjes;  
10.7. Projekte për parandalim të përmbytjeve përfshirë modifikimin e kanaleve të 

lumenjve (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
10.8. Pendët ose instalime të tjera të projektuara për të mbajtur ujë ose për ta 

ruajtur atë për një kohë të gjatë (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
10.9. Konstruktimi ose modifikimi i binarëve të tramvajeve, i ashensorëve ose 

hekurudhave nëntokësore, që përdoren vetëm ose kryesisht për pasagjerë.  
10.10. Instalime tubacioni për naftë dhe gaz dhe tubacione për transport të 

vrushkujve të CO2 për qëllime të deponimit gjeologjik (projekte që nuk 
përfshihen në Shtojcën 1);  

10.11. Nxjerrja e ujërave nëntokësorë dhe skemat e rimbushjes artificiale të ujërave 
nëntokësore (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  

10.12. Puna për transferimin e burimeve ujore midis baseneve të lumenjve 
(projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  

11. Turizmi dhe koha e lirë  
11.1. Shtigje skijimi, teleferikë, makina me kabllo dhe zhvillime të shoqëruara me 

këto lloj veprimtarish;  
11.2. Fshatra turistike dhe komplekset e hoteleve jashtë zonave urbane dhe 

objekteve të shoqëruara me këto lloj veprimtarish;  
11.3. Vende (zona) të karvanëve dhe kampeve;  
11.4. Parqe zbavitëse;  
11.5. Objektet e infrastrukturës në zonat e mbrojtura që nuk janë të përfshira në 

planin hapësinor.  
12. Projekte të tjera  
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12.1. Rrugë permanente që përdoren për testimin dhe garat e mjeteve të 
motorizuara;  

12.2. Instalime për eliminimin e plehrave (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 
1);  

12.3. Impiante për trajtimin e ujërave të ndotura (projekte që nuk përfshihen në 
Shtojcën 1);  

12.4. Instalime për grumbullimin e llumit (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 
1);  

12.5. Depo për ruajtjen e mbeturinave të hekurit dhe të metaleve të tjera, duke 
përfshirë skeletet metalike të makinave të dala jashtë përdorimit;  

12.6. Instalime për prodhimin e fibrave minerale artificiale (projekte që nuk 
përfshihen në Shtojcën 1);  

12.7. Instalime për rikuperimin ose shkatërrimin e substancave eksplozive;  
12.8. Vende për depozitim të mbetjeve industriale jo të rrezikshme;  
12.9. Vende që përdoren për grumbullimin-depozitimin e kafshëve të ngordhura 

ose të padëshirueshme (projekte që nuk përfshihen në Shtojcën 1);  
12.10. Industri ushqimore (projekte që nuk bëjnë pjesë në Shtojcën 1 ose në 

seksionin 7 më lartë) 
12.11. Çdo ndryshim ose zgjerim i projekteve të dhëna në Shtojcën I ose Shtojcën 

II, të cilat janë të lejuara, të realizuara ose në proces të realizimit, të cilat 
ndryshime ose zgjerime mund të kenë ndikime të theksuar jo të favorshme 
në mjedis (ndryshimi ose zgjerimi që nuk është përfshirë në Shtojcën 1);  

12.12. Projektet në Shtojcën I, të ndërmarra ekskluzivisht ose kryesisht për 
zhvillim ose testim të metodave ose produkteve të reja dhe që nuk janë 
përdorur për më tepër se dy (2) vite.  

 
SHTOJCA 3 

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË PROJEKTEVE 
 
1. Karakteristikat e projektit  

1.1. Karakteristikat e projektit duhet të merren në konsideratë, veçanërisht këto 
që vijojnë:  
1.1.1. madhësia e projektit;  
1.1.2. ndikimi i kombinuar në mjedis me projekte ekzistuese dhe ose të 

ardhshme;  
1.1.3. përdorimi i burimeve natyrore;  
1.1.4. gjenerimi i mbeturinave;  
1.1.5. ndotja dhe shqetësimi;  
1.1.6. rreziku për aksidente, bazuar në substancat dhe teknologjitë e 

përdorura.  
2. Vendndodhja e zbatimit të projektit  

2.1. Ndjeshmëria mjedisore e zonave gjeografike që mund të ndikohen nga 
projekti duhen marrë në konsideratë, veçanërisht në:  
2.1.1. përdorimi ekzistues i tokës;  
2.1.2. sasia, cilësia dhe kapaciteti regjenerues i burimeve natyrore në zonë;  
2.1.3. kapaciteti absorbues i mjedisit natyror duke i kushtuar vëmendje të 

veçantë zonave të mëposhtme:  
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2.1.4. ligatinat (tokat e lagëta);  
2.1.5. zonat malore dhe pyjore;  
2.1.6. parqet dhe rezervatet natyrore;  
2.1.7. zona veçanërisht të mbrojtura;  
2.1.8. zona në të cilat standardet e cilësisë në mjedise kombëtare dhe të 

BE-së janë tejkaluar;  
2.1.9. zona me popullsi të dendur;  
2.1.10. peizazhe me rëndësi kulturore, arkeologjike dhe historike.  

3. Karakteristikat e ndikimit të mundshëm  
3.1. ndikimet e mundshme të projekteve duhen shqyrtuar në përputhje më 

kriteret 1 dhe 2 të lartpërmendura, por duke u bazuar veçanërisht në:  
3.1.1. shtrirja e ndikimit (zona gjeografike dhe shtrirja në distancë e 

popullatës së ndikuar);  
3.1.2. natyra ndërkufitare e ndikimit;  
3.1.3. madhësia dhe kompleksiciteti i ndikimit;  
3.1.4. gjasat e ushtrimit të ndikimit;  
3.1.5. zgjatja, shpeshtësia dhe kthyeshmëria e ndikimit.  
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është që me vlerësim strategjik mjedisor të planeve dhe 

programeve, të sigurojë shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të 
njeriut.  

2. Ky ligj përcakton kushtet, mënyrën dhe procedurat e vlerësimit të ndikimit në 
mjedis, të planeve dhe programeve të caktuara, (në tekstin e mëtutjeshëm VSM) 
përmes integrimit të parimeve të mbrojtjes së mjedisit në procedurën e përgatitjes, 
miratimit dhe realizimit të planeve dhe programeve, me synim të promovimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Planet dhe programet - planet dhe programet, duke përfshirë edhe ato të 
bashkë financuara nga Bashkimi Evropian ose nga institucionet tjera 
ndërkombëtare si edhe ndonjë modifikim të tyre, të cilat janë subjekt i 
përgatitjes ose miratimit (ose që të dyjave), nga ndonjë autoritet në nivel 
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qendror, rajonal apo lokal, ose që janë përgatitur nga ndonjë autoritet për 
miratim përmes një procedure legjislative, rregullatore dhe administrative 
nga ana e Parlamentit ose Qeverisë;  

1.2. Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) - përgatitja e një raporti të VSM, 
mbajtjen e konsultimeve, marrjen parasysh të këtij raporti dhe të rezultateve 
të konsultimeve në vendimmarrje si dhe ofrimin e informacioneve lidhur me 
vendimin në pajtim me këtë ligj;  

1.3. Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (Raporti VSM) - një pjesë të 
dokumentacionit të planit ose programit i cili përmban informacionet e 
kërkuara me këtë ligj;  

1.4. Publiku - një ose më shumë persona fizik ose juridik, si dhe shoqatat, 
organizatat ose grupet e ndryshme;  

1.5. Komisioni - trupi i propozuar nga ministri dhe të miratuar nga Qeveria, në 
rastet kur vet Ministria është autoritet përgjegjës i planit ose programit; 

1.6. Trupat konsultativ - Ministrinë, ose në rastet kur Ministria është vet 
autoritet përgjegjës, atëherë Komisionin; dhe cilindo trup tjetër të përcaktuar 
me ligj i cili ka përgjegjësi specifike për mjedisin dhe për të cilin Ministria 
konsideron se mund të shqetësohet për planin ose programin e propozuar; 

1.7. Autoriteti përgjegjës - autoriteti nga i cili, ose për të cilin, është përgatitur 
plani ose programi;  

1.8. Ministria – Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor;  
1.9. Ministri - Ministrin e Ministrisë së mjedisit dhe planifikimit hapësinor.  

 
KREU II 

VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR PËR PLANET DHE PROGRAMET 
 

Neni 3 
Fushëveprimi 

 
1. VSM për planet dhe programet bëhet atëherë kur ekziston mundësia që realizimi i 

tyre të shkaktojë dëme të konsiderueshme në mjedis.  
2. Hartimi i raportit për VSM është i detyrueshëm për planet dhe programet nga fusha 

e planifikimit hapësinor dhe urbanistik, në shfrytëzimin e tokës, bujqësisë, 
pylltarisë, peshkatarisë, energjetikës, industrisë, minierave, komunikacionit, 
menaxhimin e mbeturinave, menaxhimin e ujërave, telekomunikacionit, turizmit, 
të cilat japin kornizën për zhvillimin e ardhshëm të projekteve të cilat i 
nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis në përputhje me Ligjin për 
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis si dhe për planet dhe programet të cilat, duke 
marrë parasysh lokacionin në të cilin realizohen, mund të ndikojnë në zonat e 
mbrojtura, në habitatet natyrore dhe në florën e faunën e egër.  

3. Për planet dhe programet nga paragrafi 1. i këtij neni, me të cilat parashihet edhe 
shfrytëzimi i sipërfaqeve të vogla në nivel lokal ose në rastet e modifikimeve të 
vogla të planeve ose programeve, të cilat nuk kërkojnë procedurë të rregullt për 
miratim si dhe për planet ose programet të cilat nuk janë të cekura në paragrafin 2. 
të këtij neni, vendimin për VSM e merr autoriteti përgjegjës i planit ose programit, 
nëse sipas kritereve të përcaktuara në këtë ligj, vërteton se ekziston mundësia e 
ndikimit të theksuar në mjedis.  
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4. VSM nuk bëhet për planet dhe programet të cilat i dedikohen mbrojtjes së vendit, 
evitimit të pasojave nga katastrofat natyrore dhe për planet financiare dhe 
buxhetore.  

 
Neni 4 

Detyrimet e përgjithshme 
 
1. Planet, programet dhe modifikimet për të cilat kërkohet vlerësimi strategjik 

mjedisor në pajtim me nenin 3 të këtij ligji, nuk do të miratohen ose nuk do t’i 
nënshtrohen ndonjë procedure legjislative për miratim, derisa autoriteti përgjegjës:  
1.1. të mos ketë kryer një vlerësim strategjik mjedisor në pajtim me këtë ligj;  
1.2. të ketë marrë parasysh raportin e VSM për planin ose programin edhe 

rezultatet e konsultimeve, të në nenet 9, 10 dhe 11 të këtij ligji; dhe  
1.3. të ketë përmbushur kushtet e përcaktuara nga Ministria, ose, në rastet kur 

vetë Ministria është autoritet përgjegjës, atëherë Komisioni i themeluar në 
pajtim me paragrafin 5. të këtij neni, vlerëson që, raporti i VSM i përmbush 
kushtet e parapara me këtë ligj, për të marrë pëlqimin që autorizon 
adoptimin ose dorëzimin në procedurë legjislative të planit ose programit.  

2. VSM në pajtim me këtë ligj, do të kryhet gjatë procedurës së përgatitjes së një 
plani ose programi dhe para miratimit të tij. e paraparë për miratim.  

3. Autoriteti përgjegjës të planeve dhe programeve janë organet e nivelit qendror dhe 
lokal.  

4. Autoriteti kompetent për shqyrtimin e raportit për VSM është Ministria, përveç në 
raste si që është e paraparë në paragrafin 5. të këtij neni.  

5. Në rastet kur për një plan ose program të caktuar, Ministria është vetë autoritet 
përgjegjës, pas përgatitjes së draftit të parë të planit ose programit, Komisioni i 
themeluar do të kryej funksione mbikëqyrëse dhe funksione të tjera, të cilat 
përndryshe do të kryheshin nga ana e Ministrisë.  

6. Anëtarët e Komisionit të themeluar në pajtim me paragrafin 5. të këtij neni, duhet 
të posedojnë shkathtësi, njohuri dhe përvojë për planin ose programin në fjalë, të 
tillë çfarë kërkohet nga Ministri.  

7. VSM i kërkuar sipas këtij ligji për një plan ose program të bashkëfinancuar nga 
Bashkimi Evropian, duhet të bëhet nga autoriteti përgjegjës në pajtueshmëri me 
dispozitat e veçanta të legjislacionit relevant të Bashkimit Evropian.  

8. VSM i kërkuar sipas këtij ligji nuk do të jetë paragjykues ndaj kërkesave të Ligjit 
për VNM dhe të ndonjë ligji tjetër që i japin fuqi ligjore kërkesave të legjislacionit 
të Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës.  

 
Neni 5 

Përcaktimi i nevojës për VSM 
 
1. Autoriteti përgjegjës duhet që të përcaktoj nga hulumtimi i secilit rast veç e veç, 

mbështetur në kriteret e Shtojcës 1, për planet ose programet referuar në nenin 3, 
paragrafi 3. dhe 4. i këtij ligji, se a kanë ndikim të theksuar në mjedis në mënyrë që 
ti nënshtrohen VSM.  

2. Para përcaktimit të bërë në paragrafin 1. të këtij neni, autoritet përgjegjësi do të 
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konsultohet me trupat konsultativ.  
3. Në rastet kur autoriteti përgjegjës përcakton që plani, programi ose modifikimi nuk 

ka gjasë të ketë efekte të theksuara në mjedis (kështu që nuk kërkon një VSM), ai 
do të përgatis një deklaratë me shkrim për arsyetimin e përcaktimit të bërë, duke 
përfshirë kriteret nga paragrafi 1. i këtij neni.  

4. Ministri mund të kërkojë në çfarëdo kohe nga autoriteti përgjegjës ti dërgojë atij 
një kopje të përcaktimit të bërë nga paragrafi 1. i këtij neni; planin, programin ose 
modifikimin me të cilin ka të bëj përcaktimi; dhe çfarëdo deklarate që është 
përgatitur në pajtueshmëri me paragrafin 3. të këtij neni.  

5. Autoriteti përgjegjës duhet që brenda shtatë (7) ditëve të zbatoj kërkesat e 
parashtruara në paragrafin 4. të këtij neni.  

6. Ministri, mund të udhëzoj që plani, programi ose modifikimi mund të ketë efekte 
të theksuar në mjedis, pavarësisht se a i është dërguar atij një kopje apo jo si 
përgjigje ndaj kërkesës së paragrafit 1. të këtij neni dhe nëse i është dërguar një 
kopje e tillë, ai i përgjigjet brenda dhjetë (10) ditësh.  

7. Para dhënies së ndonjë udhëzimi, në paragrafin 6. të këtij neni, Ministri do të merr 
parasysh kriteret e specifikuara në Shtojcën I të këtij ligji dhe merr mendimin e 
trupit konsultativ.  

8. Pas dhënies së udhëzimeve, Ministri do t’i dërgojë autoritetit përgjegjës dhe secilit 
trup konsultativ një kopje të udhëzimit së bashku me një deklaratë të arsyeve të tij 
për dhënien e udhëzimit.  

9. Kur Ministri të ketë dhënë Udhëzimin për një plan, program ose modifikim, të 
gjitha përkufizimet e nenit 5 paragrafi 1. të planit, programit ose modifikimit 
pushon të vlejë; dhe në qoftë se nuk është bërë ndonjë përcaktim sipas nenit 5 
paragrafi 1. në lidhje me planin, programin ose modifikimin, atëherë autoritet 
përgjegjës pushon së funksionuari nga detyra që ngarkohet nga ai nen.  

 
Neni 6 

Njoftimi për përcaktimet dhe udhëzimet 
 
1. Në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga përcaktimi i bërë, sipas nenit 5, paragrafit 1. 

të këtij ligji, autoriteti përgjegjës do t’i dërgojë secilit trup konsultativ:  
1.1. një kopje për përcaktimin e bërë; dhe  
1.2. në rastet kur autoriteti përgjegjës konstaton se plani ose programi nuk 

kërkon një VSM, lëshon deklaratën e arsyeve, për këtë përcaktim.  
2. Autoriteti përgjegjës:  

2.1. mban një kopje të përcaktimit dhe çdo deklaratë përcjellëse të arsyeve dhe 
vë në dispozicion në zyrën e tij kryesore për qasje nga publiku në afate 
kohore të arsyeshme dhe pa pagesë; dhe  

2.2. informon publikun përmes ueb faqes së ministrisë dhe shpalljeve publike 
brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e përcaktimit. Informata për publikun 
duhet të përmbaj:  
2.2.1. për titullin e planit, programit ose modifikimit të cilit i përgjigjet 

përcaktimi;  
2.2.2. se autoriteti përgjegjës ka përcaktuar që plani, programi ose 

modifikimi do të ketë, ose nuk do të ketë efekte të theksuar në 
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mjedis, dhe në këtë mënyrë VSM kërkohet ose nuk kërkohet për 
planin, programin ose modifikimin; dhe  

2.2.3. adresën e ueb faqes së ministrisë, ku mund të ketë qasje ose të 
merret kopja për përcaktimin dhe çdo deklaratë përcjellëse e 
arsyeve.  

3. Në rastet kur autoriteti përgjegjës merr udhëzimin sipas nenit 5 paragrafi 6. ai 
duhet të:  
3.1. mbaj një kopje të udhëzimit të Ministrit dhe të deklaratës së arsyeve të tij 

dhe ti vë në dispozicion për publikun në afat kohor të arsyeshëm i cili afat 
varet nga specifikat e planit apo programit, dhe pa pagesë; dhe  

3.2. informon publikun përmes ueb faqes së ministrisë dhe shpalljeve publike 
brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i udhëzimit;  
3.2.1. për titullin e planit, programit ose modifikimit të cilit i përgjigjet 

udhëzimi;  
3.2.2. se Ministri ka udhëzuar që plani, programi ose modifikimi ka gjasë 

që të ketë efekte të theksuara në mjedis, kështu që kërkohet VSM; 
dhe  

3.2.3. adresën e ueb faqes së ministrisë, ku mund të ketë qasje ose të merret 
kopja për përcaktimin dhe çdo deklaratë përcjellëse e arsyeve.  

4. Autoriteti përgjegjës, kopjen e udhëzimit të Ministrit së bashku me deklaratën e 
arsyeve e jep pa pagesë.  

 
KREU III 

RAPORTI I VSM DHE PROCEDURAT E KONSULTIMIT 
 

Neni 7 
Përgatitja e raportit të VSM 

 
1. Në rastet kur kërkohet një VSM, sipas nenit 3, të këtij ligji, autoriteti përgjegjës do 

të përgatis një raport të VSM-së, në pajtim me paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni. 
2. Raporti identifikon, përshkruan dhe vlerëson efektet e mundshme të theksuara në 

mjedis  
2.1. nga implementimi i planit ose programit; dhe  
2.2. alternativat e arsyeshme, që marrin parasysh objektivat dhe fushëveprimin 

gjeografik të planit ose programit.  
3. Raporti i VSM duhet të përmbajë edhe informacionet e referuara në Shtojcën II të 

këtij ligj, duke marrë parasysh edhe:  
3.1. njohuritë aktuale dhe metodat e vlerësimit;  
3.2. përmbajtjen dhe nivelin e detajeve në plan ose në program;  
3.3. fazën e planit ose programit në procesin e vendimmarrjes, shkallën në të 

cilën çështjet e caktuara vlerësohen në nivele të ndryshme të atij procesi për 
të shmangur vlerësimin e dyfishtë.  

4. Informacioni për efektet e planeve dhe programeve në mjedis, i marrë nga nivelet 
tjera vendimmarrëse ose nëpërmjet legjislacioneve të tjera, mund të përdoret në 
hartimin e raportit për VSM.  

5. Gjatë vendosjes për sfondin dhe nivelin e detajeve të informacioneve të cilat duhet 
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të përfshihen në raport, autoriteti përgjegjës do të konsultojë trupat konsultues. 
Trupi konsultues, vepron brenda pesë (5) javësh duke filluar nga data kur merr 
ftesën e autoritetit përgjegjës për tu kyçur në konsultime.  

 
Neni 8 

Procedurat e konsultimit 
 
1. Çdo draft plan ose program për të cilin është përgatitur një raport i VSM-së në 

pajtim me nenin 8 të këtij ligji dhe dokumentet relevante shoqëruese të këtij raporti 
të VSM-së do të jetë në dispozicion për qëllime të konsultimit në pajtim me këtë 
nen.  

2. Sa më parë që të jetë e mundur, pas përgatitjes së dokumenteve relevante, autoriteti 
përgjegjës:  
2.1. dërgon secilit trup konsultativ nga një kopje të atyre dokumenteve;  
2.2. ndërmerr hapa të cilët i konsideron si të përshtatshëm për të sjellë 

përgatitjen e dokumenteve relevante në vëmendjen e personave të cilët, janë 
të ndikuar ose me gjasë mund të ndikohen, ose që kanë interes në vendimet 
e përfshira në vlerësimin dhe miratimin e planit ose programit në fjalë;  

2.3. informon publikun lidhur me adresën e cila përfshinë ueb faqen e vet dhe 
ueb faqen e ministrisë, ku mund të shikohet pa pagesë ose ku mund të 
sigurohet kopja e dokumenteve përkatëse;  

2.4. fton trupat konsultues dhe publikun për të shprehur mendimin e tyre lidhur 
me dokumentet relevante, duke specifikuar adresën si dhe periudhën brenda 
të cilës duhen dërguar mendimet.  

3. Afati kohor i referuar në nën-paragrafin 2.4 të paragrafit 2. të këtij neni në këtë nen 
duhet të jetë i mjaftueshëm për të siguruar që trupave konsultativ dhe publikut u 
është dhënë mundësia efektive për të shprehur mendimin e tyre lidhur me 
dokumentet relevante dhe në çfarëdo rasti nuk duhet të jetë më pak se tridhjetë (30) 
ditë. 

4. Autoriteti përgjegjës vë në dispozicion një kopje të dokumenteve relevante 
publikut në kohën e arsyeshme në pajtim me dispozitat e parapara në Konventën e 
Arhusit dhe Ligjit për qasje në dokumentet publike. 

 
Neni 9 

Debati publik 
 
1. Autoriteti përgjegjës do të aranzhojë që draft plani ose programi si dhe draft raporti 

i VSM-së t’i nënshtrohet debatit publik.  
2. Autoriteti përgjegjës informon Ministrinë, autoritetet konsultative dhe publikun 

lidhur me aranzhimet e detajuara për debat jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë 
para debatit publik.  

3. Aranzhimet të cilat duhen njoftuar në përputhje me paragrafin 2. përfshijnë:  
3.1. adresën në të cilin mund të ketë qasje në kopjen e draft planit ose programit 

si dhe draft raportit të VSM-së si dhe çfarëdo informacion tjetër mjedisor 
tashmë në dispozicion, nga ana e publikut dhe kohën kur ata mund të kenë 
qasje;  
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3.2. adresën ku mund të merren kopjet e draft planit, programit ose raportit;  
3.3. adresën në të cilën mund të dërgohet ndonjë koment me shkrim si dhe datën 

deri kur ato pranohen;  
3.4. adresën, datën, kohën si dhe agjendën e debatit publik.  

 
Neni 10 

Konsultimet ndërshtetërore 
 
1. Në rastet kur autoritet përgjegjës i planit apo programit, me përjashtim të Ministrit, 

ka mendimin që ndonjë plan ose program për të cilën ai është autoritet përgjegjës 
mund të ketë efekte të theksuara në mjedisin e shtetit tjetër, po sa të jetë i 
zbatueshëm pas dhënies së atij mendimi, ai do të:  
1.1. njoftojë Ministrin lidhur me opinionin e tij dhe lidhur me arsyet për të; dhe  
1.2. ofrojë Ministrit një kopje të planit ose programit në fjalë, bashkë me 

raportin e VSM-së.  
2. Në rastet kur Ministri është njoftuar sipas nën-paragrafit 1.1, paragrafi 1. i këtij 

neni autoritet përgjegjës, do t’i ofrojë Ministrit informacione lidhur me planin ose 
programin ose lidhur me raportin e VSM-së, ashtu siç mund të kërkohet nga ana e 
vet Ministrit në formë të shkruar në mënyrë të arsyeshme brenda periudhës së tillë 
siç do të specifikohet nga ana e Ministrit, me shkrim,  

3. Në rastet kur:  
3.1. Ministri, qoftë si pasojë e njoftimit nga nën paragrafi 1.1 ose në forma të 

tjera, konsideron se implementimi i një plani ose programi në ndonjë pjesë 
të Republikës së Kosovës mund të ketë efekte të theksuara në mjedis të 
ndonjë shteti tjetër; ose  

3.2. shteti i cili ka gjasa që të mund të ndikohet në mënyrë të dukshme nga 
implementimi i një plani ose programi, Ministri, para miratimit të planit ose 
programit përcjellë një kopje të këtij plani ose programi si dhe të raportit të 
VSM-së shtetit në fjalë.  

4. Në rastet kur ministri pranon nga ndonjë shtet tjetër ndonjë kërkesë për të hyr në 
konsultime para miratimit, të një plani ose programi të dërguar tek ai në pajtim me 
paragrafin 3. të këtij neni, Ministri do të:  
4.1. konsultohet me shtetin për aranzhimet e detajuara, përfshirë kohën e 

arsyeshme për kohëzgjatjen e konsultimeve, për t’u siguruar se: autoritetet 
mjedisore, publiku, dhe organizatat joqeveritare mjedisore në vendin i cili 
ka gjasë që të ndikohet dukshëm, janë informuar dhe u është dhënë 
mundësia për të shprehur mendimin e tyre brenda një afti kohor të 
arsyeshëm; dhe  

4.2. të hyjnë në konsultime me shtetin e prekur në lidhje me:  
4.2.1. efektet e mundshme ndërkufitare mjedisore nga implementimi i 

planit ose programit;  
4.2.2. masat e parapara për zvogëlimin ose eliminimin e efekteve të tilla; 

dhe  
4.2.3. në rastet kur ai nuk është bartës, të udhëzojë autoritetin përgjegjës të 

atij plani ose programi se nuk do të miratojë planin ose programin, 
ose ta përcjellë atë në procedurë legjislative për miratim, derisa të 
jenë përmbyllur konsultimet me atë shtet.  
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5. Në rastet kur konsultimet zënë vend në pajtim me paragrafin 4., Ministri:  
5.1. njofton trupat konsultativ lidhur me këtë fakt po sa të bëhet i zbatueshëm 

pas fillimit të konsultimeve; dhe  
5.2. njofton trupat konsultativ dhe, në rastet kur ai nuk është autoritet përgjegjës, 

autoritetin përgjegjës, lidhur me rezultatet e konsultimeve.  
6. Gjatë interpretimit dhe zbatimit të këtij neni, autoritetet relevante bëjnë zbatimin e 

parimeve të kërkuara sipas Konventës ESPOO.  
 

Neni 11 
Planet dhe programet e shteteve të tjera 

 
1. Në rastet kur Ministri pranon nga ndonjë shtet tjetër një kopje të një draft plani ose 

programi:  
1.1. i cili është duke u përgatitur në atë shtet; dhe  
1.2. implementimi i të cilit mund të ketë efekte të dukshme në mjedisin e ndonjë 

pjese të Republikës së Kosovës.  
2. Ministri do të inicioj me shtetin përkatës që Republika e Kosovës dëshiron të hyjë 

në konsultime në lidhje me ndikimet mjedisore ndër kufitare përkatës për:  
2.1. efektet e mundshme nga implementimi i planit ose programit; dhe  
2.2. masat e parapara për zvogëlimin ose eliminimin e efekteve të tilla.  
2.3. në rastet kur Ministri dakordohet në lidhje me aranzhimet e detajuara për ato 

konsultime brenda një kohe të arsyeshme për kohëzgjatjen e konsultimeve  
3. Në rastet kur konsultimet e tilla fillojnë, Ministri:  

3.1. informon trupat konsultativ lidhur me pranimin e një draft plani ose 
programi dhe ofron kopjen e draft planit ose programit dhe raportit relevant 
të VSM-së;  

3.2. ndërmerr hapa të tillë të cilat ai i konsideron si të përshtatshme, për të sjellë 
draft planit ose programit tek vëmendja e personave që ndikohen ose me 
gjasë mund të ndikohen ose kanë një interes të përfshirjes në vendimet e 
vlerësimit dhe miratimin e planit ose programit në fjalë;  

3.3. informon të konsultuarit ndërshtetëror lidhur me adresën ku mund të qasen 
ose sigurohet një kopje të draft planit ose programit dhe raportit përkatës të 
VSM-së; dhe  

3.4. fton trupat konsultativ dhe të konsultuarit ndërshtetëror t’i përcjellin tek ai 
mendimet e tyre brenda periudhës së specifikuar, jo më vonë se tridhjetë 
tridhjetë (30) ditë para periudhës për të cilën Ministri është dakorduar me 
shtetin përkatës.  

 
Neni 12 

Vlerësimi i raportit të VSM-së 
 
1. Autoriteti përgjegjës, në rast kur ky nuk është Ministria, do të dërgojë një kopje të 

draft planit ose programit, draft raportin e VSM-së, raportin e pjesëmarrjes së 
publikut dhe trupave konsultues dhe të debatit publik, si dhe ndonjë 
dokumentacion tjetër përcjellës te Ministria, për marrjen e pëlqimit për raportin e 
VSM-së.  
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2. Në rastin kur Ministria është autoriteti përgjegjës, ajo do të dërgojë dokumentet e 
referuara në paragrafin 1. të këtij neni, tek Komisioni i themeluar në pajtim me 
nenin 4 paragrafi 5 të këtij ligji.  

3. Në pranim të raportit të referuar në paragrafin 1. të këtij neni, Ministri mund të 
kërkojë këshilla ose informacione shtesë nga autoriteti përgjegjës ose nga 
organizatat tjera të autorizuara ose nga personat profesional nëse kjo është e 
nevojshme për t’i mundësuar atij të marrë vendimin.  

4. Gjatë vlerësimit të raportit të VSM-së të referuar në paragrafin 1. të këtij neni, 
trupi përgjegjës i Ministrisë apo Komisioni, do të vë në përdorim kriteret e 
përcaktuara në shtojcën 3 të këtij ligji:  

5. Në bazë të vlerësimit, Propozim-vendimi nga trupi përgjegjës i Ministrisë apo 
Komisioni, përgatitet në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e pranimit të 
Raportit të VSM-së.  

 
Neni 13 

Vendimi për Pëlqim mjedisor për raportin e VSM-së 
 
1. Në bazë të vlerësimit nga neni 13 i këtij ligji, trupi përgjegjës i Ministrisë ose 

Komisioni përgatit propozim vendimin, të cilin ia prezanton me shkrim Ministrit.  
2. Brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit të propozim-

vendimit nga trupi përgjegjës i Ministrisë, Ministri vendosë për aprovim ose për 
refuzim të pëlqimit për raportin e VSM-së dhe e njofton me shkrim autoritetin 
përgjegjës Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës për vendimin e marrë.  

3. Ministri mund të mos pranojë propozim-vendimi e trupit përgjegjës të Ministrisë, 
apo ta ndryshojë atë vetëm në bazë të arsyeve të domosdoshme të interesave 
thelbësore publike, përfshirë arsyet e natyrë ekonomike, sociale apo mjedisore. Në 
këtë rast, vendimi i tij duhet të i dërgohet Qeverisë dhe Kuvendit, për konfirmim, 
në përputhje me paragrafët në vijim;  
3.1. Ministri njofton në formë të shkruar Qeverinë dhe Kuvendin për vendimin e 

marrë, për të pranuar ose ndryshuar propozim-vendimin. Njoftimi i Ministrit 
duhet të përmbajë arsyet, për vendimin propozuar;  

3.2. Qeveria dhe Kuvendi do ta shqyrtojnë vendimin, të cilin mund ta miratoj, 
refuzojë ose ndryshojë vendimin e Ministrit, brenda tridhjetë (30) ditësh, 
nga dita e pranimit;  

3.3. nëse Kuvendi nuk vendos brenda tridhjetë (30) ditësh nga njoftimi mbi 
vendimin e Ministrit, duke u bazuar në paragrafi. 3 paragrafi 2 të këtij neni, 
do të konsiderohet që Kuvendi e miraton vendimin e Ministrit.  

 
Neni 14 

Miratimi i planit apo programit 
 
Autoriteti përgjegjës, merr parasysh raportin e VSM, rezultatet e konsultimeve 
përfshirë edhe konsultimet ndërshtetërore, gjatë përgatitjes së planit apo programit dhe 
para aprovimit. 
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Neni 15 
Informacion për vendimin 

 
1. Pas miratimit të një plani ose programi, për të cilin është kryer një vlerësim 

strategjik mjedisor, autoriteti përgjegjës do të informojë trupat konsultativ, 
publikun, personat të cilët kanë qenë të konsultuar, nga neni 9 nën-paragrafi 2.2. 
dhe Ministrin që plani ose programi është miratuar, datën e miratimit të tij, adresën 
- e cila mund të përfshijë një ueb faqe se ku mund të shihet ose sigurohet kopja e tij 
dhe e raportit të VSM. 

2. Ministri do të informojë shtetin me të cilin janë zhvilluar konsultimet lidhur me 
planin ose programit për çështjet e referuara në paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Detajet e referuara në paragrafin 1. të këtij neni janë:  
3.1. si janë integruar çështjet mjedisore në plan ose në program;  
3.2. si është marrë parasysh raporti i VSM-së;  
3.3. si janë marrë parasysh mendimet nga autoritetet konsultuese dhe publikut, 

përfshirë edhe konsultimet e publikut dhe ndonjë pikëpamje si rezultat i 
konsultimeve ndër shtetërore  

3.4. arsyet për zgjedhjen e planit apo programit të miratuara nga shqyrtimi i 
alternativave të tjera të arsyeshme; dhe  

3.5. masat që do të merren për monitorimin e efekteve të dukshme mjedisore nga 
implementimi i planit ose programit.  

 
Neni 16 

Monitorimi 
 
1. Autoriteti përgjegjës do të monitorojë efektet e mundshme mjedisore të secilit plan 

apo program, me qëllim të identifikimit të efekteve të kundërta, të paparashikuara, 
në një fazë më të hershme që të mund të ndërmerr veprime të menjëhershme 
rehabilituese. 

2. Aranzhimet e monitorimit të autoritetit përgjegjës mund të përfshijë aranzhimet e 
përcaktuara në mënyra të tjera me qëllim të respektimit të paragrafit 1 të këtij neni. 

 
KREU IV 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 17 
 
1. Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, në kuadër të kompetencave të përcaktuara me 

këtë ligj, e kryen Ministria.  
2. Detyrat për të mbikëqyrur zbatimin e këtij ligji do ti kryej inspektorati i ministrisë, 

në përputhje me ligjin.  
3. Raportin për zbatimin e këtij ligji e përgatit Ministria tre (3) vjet pas hyrjes në fuqi 

të tij, ndërsa në periudhën vijuese çdo pesë (5) vite.  
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KREU V 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 18 

 
1. VSM i planeve dhe programeve për të cilat akti i parë formal përgatitor është para 

datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhen në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për Vlerësimin Strategjik Mjedisor Nr.03/L-15 të Republikës së Kosovës.  

2. Pjesë përbërëse të këtij ligji janë edhe shtojcat prej një (1) deri tre (3).  
 

Neni 19 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor 
nr.03/L-015 të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 20 
 
Ky ligji do të hyjë në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
 
Ligji Nr. 03/L-230 
30 shtator 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-050-2010, datë 18.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
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SHTOJCA 1 
 

KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E EFEKTEVE TË MUNDËSHME 
TË PARASHIKUARA NË NENIN 5 

 
1. Karakteristikat e planeve dhe të programeve, duke pasur parasysh në veçanti  

1.1. shkallën në të cilën një plan ose program përcakton kuadrin e projekteve 
dhe të aktiviteteve të tjera, ose lidhja e tyre me vendndodhjen, natyrën, 
madhësinë dhe kushtet operuese ose me burimet e përcaktuara,  

1.2. shkallën në të cilën plani ose programi influencon plane dhe programe të 
përfshira dhe ato në hierarki,  

1.3. lidhjen e planit ose programit për integrimin e konsideratave mjedisore në 
veçanti në lidhje me promovimin e një zhvillimi të qëndrueshëm,  

1.4. probleme mjedisore që lidhen me planin ose programin,  
1.5. përputhshmërinë e një plani ose programi për zbatimin e legjislacionit të 

Komunitetit mbi mjedisin (p.sh planet dhe programet e lidhura me 
menaxhimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e ujit).  

2. Karakteristika të efekteve dhe të zonave që ka të ngjarë të ndikohen, duke pasur 
parasysh, në veçanti;  
2.1. probabilitetin, kohëzgjatjen, frekuencën dhe natyrën e efekteve,  
2.2. natyrën kumulative të efekteve,  
2.3. natyrën ndërkufitare të efekteve,  
2.4. rrezikun e shëndetit të njeriut mbi mjedis (psh si shkak i aksidenteve),  
2.5. shkallën dhe shtrirjen hapsinore të efekteve (zona gjeografike dhe madhësia 

e popullsisë që mund të preken),  
2.6. vlerën dhe cënueshmërinë e zonës që ka të ngjarë të ndikohet si rezultat i:  
2.7. karakteristikave të veçanta natyrore ose trashëgimisë kulturore,  
2.8. standardeve mjedisore të tepërta dhe vlerave limit,  
2.9. përdorimit intensiv të tokës.  
2.10. efektet mbi zonat ose sipërfaqet që kanë një status të njohur kombëtar, 

Komunitar ose ndërkombëtar mbrojtës.  
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SHTOJCA 2 
 
INFORMACIONET QË DUHET PËRFSHIRË NË RAPORTIN E VSM, NENI 7 
 
1. Një përshkrim i përmbajtjeve, objektivave kryesore të planit ose programit dhe 

marrëdhënieve me plane ose programe të tjera;  
2. Aspektet përkatëse të gjendjes aktuale të mjedisit zhvillimi i ngjashëm për 

zbatimin e planit ose programit;  
3. Karakteristikat mjedisore të zonave që mund të preken konsiderueshëm;  
4. Problemet ekzistuese mjedisore që lidhen me planin ose programin, duke përfshirë 

në veçanti problemet që lidhen me zona të një rëndësie të veçantë mjedisore, si për 
shembull zonat e projektuara sipas Direktivave 79/409/EEC dhe 92/43/EEC;  

5. Objektivat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në shkallë ndërkombëtare, nivel 
Komuniteti ose Shteti Anëtar, të cilat lidhen me planin ose programin dhe mënyra 
në të cilën këto objektiva ose konsiderata mjedisore janë marrë parasysh gjatë 
përgatitjes së planeve dhe programeve;  

6. Efektet më të rëndësishme të mundshme mbi mjedis, duke përfshirë dhe çështje të 
tjera si biodiversiteti, popullsia, shëndeti i njerëzve, fauna, flora, toka, uji, ajri, 
faktorët klimaterikë, asetet materiale, trashëgimia kulturore duke përfshirë 
trashëgiminë arkitekturore dhe arkeologjike, pamjen dhe ndërlidhjen ndërmjet 
faktorëve të mësipërm;  

7. Masat e parashikuara për të shmangur, ulur dhe për të zhdukur sa më shumë të jetë 
e mundur efektet domethënëse negative mbi mjedis gjatë zbatimit të planit ose 
programit;  

8. Një përshkrim të arsyeve për përzgjedhjen e alternativave të trajtuara, dhe një 
përshkrim të mënyrës sesi u realizua vlerësimi, duke përfshirë vështirësitë (si për 
shembull mangësitë teknike ose mungesa e njohurive teknike) të hasura gjatë 
përgatitjes së informacionit të kërkuar;  

9. Një përshkrim të masave të parashikuara për monitorimin, sipas nenit15 të këtij 
ligji;  

10. Një përmbledhje jo teknike të informacionit të dhënë nën kategoritë e mësipërme.  
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SHTOJCA 3 
 

KRITERET PËR VLERËSIMIN E RAPORTIT TË VSM, 
NENI 12 PARAGRAFI 5 

 
1. plani dhe programi:  

1.1. janë pasqyruar qartë qëllimet dhe përmbajtja e planit dhe programit, zona 
për të cilën përgatitet plani dhe programi, përfshirja hapësinore dhe 
horizonti kohor;  

1.2. çështjet e mbrojtjes së mjedisit të cilat janë të përfaqësuara në përgatitjen e 
qëllimeve të planit dhe programit;  

1.3. janë pasqyruar lidhjet mes planeve dhe programeve tjera relevante.  
2. gjendja e mjedisit:  

2.1. është paraqitur gjendja e tashme dhe e ardhme e mjedisit;  
2.2. përshkrimi i gjendjes së mjedisit është përshtatur me qëllimet dhe 

indikatorët për VSM-së;  
2.3. janë prezantuar burimet e informacioneve për gjendjen e mjedisit dhe 

metodologjitë të cilat janë përshtatur me shkallën e ndërlikueshmërisë së 
VSM-së.  

3. Zgjidhjet alternative;  
3.1. është paraqitur mënyra me të cilën janë përgatitur dhe shqyrtuar zgjidhjet 

alternative për çështjet dhe problemet lidhur me mjedisin;  
3.2. është përgatitur zgjidhja alternative e mosrealizimit të planit ose programit 

dhe zgjidhja alternative më e përshtatshme, nga aspekti i mbrojtjes së 
mjedisit;  

3.3. janë vlerësuar ndikimet e zgjidhjeve alternative në mjedis dhe është bërë 
krahasimi;  

3.4. janë argumentuar arsyet për zgjidhjen e alternativës më të përshtatshme nga 
aspekti i mbrojtjes së mjedisit.  

4. Vlerësimi i ndikimit në mjedis  
4.1. është paraqitë mënyra me të cilën janë përcaktuar dhe vlerësuar ndikimet e 

rëndësishme të planit dhe programit në mjedis;  
4.2. gjatë vlerësimit të ndikimit në mjedis janë përfshirë përbërësit: ajri, uji, 

toka, klima, bota bimore dhe shtazore, habitatet natyrore, llojllojshmëria 
biologjike, vlerat e kulturës, natyrës dhe atyre historike, popullata dhe 
shëndeti, qytetet dhe vendbanimet tjera, objektet e infrastrukturës, industrisë 
dhe objektet tjera dhe vlerat tjera të krijuara;  

4.3. gjatë vlerësimit të ndikimit në mjedis janë marrë parasysh, këto 
karakteristika të ndikimeve: probabiliteti, intensiteti, ndërlikueshmëria / 
reverzibiliteti, dimensioni kohor: frekuenca, përsëritja, dimensioni 
hapësinor: lokacioni, zona gjeografike, numri i njerëzve të ekspozuar, natyra 
e ndikimit ndërkufitar, natyra kumulative dhe sinergjike e ndikimit, 
karakteristikat tjera të ndikimit;  

4.4. përcaktimi dhe vlerësimi i ndikimeve të rëndësishme është në përputhshmëri 
me standardet e përcaktuara, rregullat dhe vlerat kufitare;  

4.5. është e përshkruar metodologjia e përdorur.  
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5. Masat dhe programi i monitorimit të mjedisit:  
5.1. janë paraparë masat për pengimin dhe kufizimin e ndikimeve negative, 

gjegjësisht rritjen e ndikimeve pozitive në mjedis për çdo ndikim të 
vlerësuar;  

5.2. është paraqitur mënyra me të cilën janë përgatitë kahjet për hartimin e 
vlerësimit të ndikimit të projekteve në mjedis dhe vlerësimeve tjera 
strategjike;  

5.3. është përgatitur programi i përcjelljes së gjendjes së mjedisit gjatë realizimit 
të planit ose programit.  

6. Raporti për VSM-në:  
6.1. qartë është i definuar roli i organeve kompetente për hartimin e raportit të 

VSM-së;  
6.2. raporti për VSM është i përgatitur në mënyrë të qartë dhe të përpiktë;  
6.3. j anë përpunuar të gjitha elementet e raportit për VSM-në, të përcaktuara në 

nenin 13 të këtij ligji dhe janë dhënë burimet e informacioneve duke 
përfshirë edhe mendimet profesionale;  

6.4. është paraqitur mënyra e përfshirjes së çështjeve mjedisore në plan ose në 
program, mënyra e vendimmarrjes dhe janë përshkruar shkaqet vendimtare 
për përzgjedhjen e planit ose programit të propozuar nga aspekti i zgjidhjeve 
alternative të cilat janë shqyrtuar;  

6.5. konkluzat në raportin e hartuar të VSM-së, janë paraqitur në mënyrë të 
kuptueshme për publikun.  

7. Pjesëmarrja e organeve, organizatave dhe publikut:  
7.1. komentet nga trupat konsultues, publikut dhe të ndonjë shteti të cilat janë 

konsultuar janë përfshirë dhe mënyrën si janë marrë në konsideratë janë 
përshkruara në vendim.  

 
Ligji Nr. 03/L-230 
30 shtator 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-050-2010, datë 18.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 83 / 29 TETOR 2010 
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LIGJI Nr. 03/L-039 
PËR ZONAT E VEÇANTA TË MBROJTURA 

 
 
Në mbështetje të Kapitullit IV neni 65 pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
me qëllim të vendosjes së rregullave ligjore për zonat e veçanta të mbrojtura. 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR ZONAT E VEÇANTA TË MBROJTURA 
 

Neni 1 
Qëllimi i Ligjit 

 
Ky ligj do të sigurojë mbrojtjen e Manastireve Ortodokse Serbe, Kishave, vendeve të 
tjera fetare, si dhe vendeve historike dhe kulturorë të një rëndësie të veçantë për 
Komunitetin Serb si dhe për komunitetet e tjera në Republikën e Kosovës, nëpërmjet 
themelimit të Zonave të Veçanta të Mbrojtura. 
 

Neni 2 
Zonat e Veçanta të Mbrojtura 

 
“Zonë e Veçantë e Mbrojtur” do të jetë një zonë e përcaktuar me hartë, ose me një zonë 
të përcaktuar që rrethon një monument, ndërtesë, grup ndërtesash, tërësi, fshat, ose 
qendër historike të qytetit që mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet i cili mund të 
dëmtojë kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik, mjedisin 
natyror apo kuadrin vizual estetik. 
 

Neni 3 
Objektivat 

 
Objektivat e Zonave të Veçanta të Mbrojtura janë: 

a) të sigurojnë ekzistencën dhe funksionimin paqësor të vendeve që do të 
mbrohen dhe të ruajnë mënyrën monastike të jetesës së klerikëve;  

b) të ruajnë karakterin dhe pamjen e vendeve që do të mbrohen, në veçanti, 
kontekstin historik, kulturor, arkitektural dhe arkeologjik, mjedisin natyror 
dhe kuadrin vizual estetik; dhe  

c) të parandalojnë zhvillimet e pafavorshme rreth vendeve që duhet të 
mbrohen, ndërkohë që sigurojnë kushtet më të mira të mundshme për 
zhvillimin e harmonizuar dhe të qëndrueshëm të komuniteteve që banojnë 



 
Ligji Nr. 03/L-039 për zonat e veçanta të mbrojtura 

 457 

në zonat rreth këtyre vendeve duke rregulluar zhvillimin dhe aktivitetet e 
tjera.  

 
Neni 4 

Këshilli Zbatues dhe Monitorues 
 
Këshilli Zbatues dhe Monitorues (më poshtë i përmendur si “KZM”) do të themelohet, 
ndër të tjera, për të monitoruar dhe lehtësuar implementimin e këtij ligji. Detyrat 
relevante të KZM-së sipas këtij Ligji do të përfshijnë: 

a) mbikëqyrjen e vijëzimit të Zonave të Veçanta të Mbrojtura në terren dhe 
implementimin e tyre;  

b) rekomandimin e ndryshimeve të kufijve administrativë të Zonave të Veçanta 
të Mbrojtura, dhe kufizimet që do të aplikohen në to, nëse ashtu e kërkojnë 
rrethanat;  

c) ndërmjetësimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes Kishës Ortodokse 
Serbe dhe autoriteteve qendrore dhe lokale të Republikës së Kosovës për sa 
i përket implementimit të dispozitave të këtij ligji; dhe  

d) këshillimin e agjencive të zbatimit të ligjit dhe institucioneve të tjera 
relevante të Republikës së Kosovës mbi çështjet e lidhura me sigurinë që 
kanë ndikim mbi vendet e trashëgimisë fetare dhe kulturore.  

 
Neni 5 

Aktivitetet e Ndaluara brenda Zonave të Veçanta të Mbrojtura 
 
Çdo aktivitet i ri në fushat e mëposhtme do të ndalohet: 

a) ndërtimet apo zhvillimet industriale, të tilla si eksplorimi dhe shfrytëzimi i 
burimeve minerale dhe ndërtimi i digave, centraleve elektrike apo linjave të 
tensionit, furrave dhe fabrikave dhe rrugëve tranzite në zonat rurale; dhe  

b) ndërtimet apo zhvillimet që çojnë në shpyllëzimin apo ndotjen e mjedisit.  
 

Neni 6 
Aktivitetet e Kufizuara brenda Zonave të Veçanta të Mbrojtura 

 
Çdo aktivitet i ri nga lista e mëposhtme e aktiviteteve mund të kufizohet nëse e 
kërkojnë rrethanat. Para se të kryhen aktivitete të tilla në fushat e mëposhtme, komuna 
përkatëse do të kërkojë marrëveshjen e Kishës Ortodokse Serbe. Nëse nuk arrihet asnjë 
marrëveshje, palët do t’ia referojnë çështjen KZM-së për shqyrtim, në pajtueshmëri me 
pikën c të nenin 4 të këtij ligji: 

a) ndërtimet apo zhvillimet komerciale të tilla si: strukturat ose godinat më të 
larta se manastiri/ kisha/monumenti kulturor që duhet të mbrohet; ndërtimi i 
rrugëve; ndërtimi i magazinave, punëtorive, shitoreve, restoranteve, bareve, 
kafeterive, hotele-ve/moteleve, tezgave dhe kioskave ushqimore, stacioneve 
të furnizimit me karburant dhe riparimit të automjeteve, supermarketeve, 
klubeve të natës, apo ndonjë ndërtimi tjetër në shkallë më të gjerë në zonat 
rurale;  

b) tubimet, argëtimi dhe zbavitja publike; dhe  
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c) urbanizimi i tokës bujqësore.  
 

Neni 7 
Klasifikimi i Zonave të Veçanta të Mbrojtura 

 
7.1. Zonat e Veçanta të Mbrojtura do të definohen për vendet e mëposhtme, si në 

hartat e bashkangjitura: 
a) Manastiri i Deçanit, Deçan: (Kjo Zonë e Veçantë e Mbrojtur është identike 

me “Zonën e Posaçme “ të krijuar më herët);  
b) Patriarkana e Pejës, Pejë;  
c) Manastiri i Graçanicës, Prishtinë;  
d) Kisha e Shpalljes se Virgjëreshës, Lipjan;  
e) Manastiri i Deviçit, Skënderaj;  
f) Manastiri i Gorioçit, Istog;  
g) Manastiri i Budisavcit, Klinë;  
h) Manastiri i Sokolicës, Zveçan;  
i) Manastiri i Draganacit, Gjilan;  
j) Manastiri i i Arkangjelit të Shenjtë, Prizren;  
k) Manastiri i Banjskës, Zveçan;  
l) Manastiri i Zoqishtës, Zoqishtë, Rahovec;  
m) Fshati Hoqë e Madhe, Hoqë e Madhe, Rahovec;  
n) Manastiri Duboki Potok, Zubin Potok;  
o) Kisha e Shën Gjergjit,Gornjasellë, Prizren;  
p) Manastiri i Soçanicës, Leposaviq;  
q) Kisha e Heremitëve, Uljaricë Klinë; dhe  
r) Vetmia e Petrit të Shenjtë, Korishë, Prizren.  

7.2. Zona e Veçantë e Mbrojtur për Manastirin e Sokolicës, Zveçan dhe Kompleksi 
Memorial i Isa Boletinit janë Zona të Veçanta të Mbrojtura si në hartën e 
bashkangjitur. Komuna përkatëse do të kërkojë marrëveshje nga Kisha 
Ortodokse Serbe dhe Administrata e Muzeut të Isa Boletinit për çdo aktivitet të 
ri ashtu si parashikohet nga neni 6 i këtij ligji.  

7.3. Për Zonat e mëposhtme të Veçanta të Mbrojtura të përkufizuara në hartat e 
bashkangjitura në rastin e ndonjë aktiviteti të ri të përshkruar në nenin 6 të këtij 
ligji, komuna përkatëse do të konsultohet drejtpërsëdrejti me KZM-në:  
a) Monumenti Memorial i Gazimestanit dhe Tyrbja e Bajraktarëve, Obiliq do 

të përfshihen në të njëjtën Zonë të Veçantë të Mbrojtur;  
b) Kështjella Mesjetare e Zveçanit, Zveçan;  
c) Qyteti Mesjetar i Novobërdës, Novobërdës; dhe  
d) Ura Mesjetare/e Vjetër e Vojnoviqëve, Vushtrri.  

7.4. Zonat e Veçanta të Mbrojtura për vendet e cekura më poshtë do të kufizohen me 
një hapësirë prej 100 metrash rreth perimetrit të tyre dhe do të identifikohen nga 
Agjensioni Kadastral i Republikës së Kosovës në bashkëpunim me komunat 
përkatëse në hartat që do t’i bashkëngjiten këtij Ligji të cilat do të formojnë një 
pjesë integrale të këtij ligji dhe do të miratohen para përfundimit të periudhës së 
tranzicionit:  
a) Manastiri i Premtit të Shenjtë, Leposaviq;  
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b) Manastiri i Shëruesve të Shenjtë, Leposaviq;  
c) Manastiri i Virgjëreshës së Shenjtë të Hvosnos, Istog;  
d) Manastiri i Markut të Shenjtë, Korishë, Prizren;  
e) Manastiri i Treshit të Shenjtë, Mushtisht, Suharekë;  
f) Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë, Sredskë, Prizren;  
g) Manastiri i Uroshit të Shenjtë, Nerodime, Ferizaj; dhe  
h) Manastiri i Binaçit, Buzovik, Viti.  

7.5. Zonat e Veçanta të Mbrojtura për vendet e cekura më poshtë do të kufizohen me 
një hapsirë prej 50 metrash rreth perimetrit të tyre dhe do të identifikohen nga 
Agjencioni Kadastral i Republikës së Kosovës në bashkëpunim me komunat 
përkatëse në hartat që do t’i bashkëngjiten këtij Ligj, të cilat do të formojnë një 
pjesë integrale të këtij ligji dhe do të miratohen para përfundimit të periudhës së 
tranzicionit:  
a) Manastiri i Dollcit, Klinë;  
b) Kisha e Shën Nikollës, Gjurakoc, Istog;  
c) Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë në Hodegetri, Mushtisht, Suharekë;  
d) Kisha e Nikollës së Shenjtë, Shtërpcë;  
e) Kisha e Teodorit të Shenjtë, Biti e Poshtme, Shtërpcë;  
f) Kisha e Nikollës së Shenjtë, Gotovushë, Shtërpcë;  
g) Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë, Gotovushë, Shtërpcë;  
h) Kisha e Shën Gjergjit, Biti e Epërme, Shtërpcë;  
i) Kisha e Nikollës së Shentjë, Mushnikovë, Prizren;  
j) Kisha e Nikollës së Shentjë, Bogoshevc, Prizren;  
k) Kisha e Nikollës së Shentjë, Drajçiq, Prizren;  
l) Kisha e Nikollës së Shenjtë, Sredskë, Prizren;  
m) Kisha e Apostujve të Shenjtë (ose Premtit të Shenjtë), Mushnikovë, Prizren; 

dhe  
n) Kisha e Shën Gjergjit, Serdskë, Prizren.  

 
Neni 8 

Themelimi i Zonës së Veçantë të Mbrojtur për Qendrën Historike të Prizrenit 
 
8.1. Zona e Veçantë e Mbrojtur për Qendrën Historike të Prizrenit do të themelohet 

nga organet komunale të Prizrenit në bashkëpunim me KZM dhe do të përfshijë 
objektet e Kishës Ortodokse, objektet otomane, katolike, laike dhe objektet e 
tjera të rëndësisë së veçantë historike dhe kulturore Objektet e më poshtme 
kulturore dhe fetare serbe do të përfshihen në Zonën e Veçantë të Mbrojtur:. 
Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë të Levishës; lagja e vjetër “Mëhalla Marash”; 
Kisha e Shpëtimtarit të Shenjtë; Shkolla Ortodokse për Priftërinj e Kirilit dhe 
Metodit të Shenjtë; dhe Kompleksi i Rezidencës Episkopike (që përfshinë 
rezidencën e Peshkopit, Katedralen e Gjergjit të Shenjtë, Kishat e Gjergjit të 
Shenjtë (Runovic) dhe Nikollës së Shenjtë (Tutic).  

8.2. Aplikimi i nenit 6 të këtij ligji për çdo aktivitet të ri në Zonën e Veçantë të 
Mbrojtur për Qendrën Historike të Prizrenit do të përcaktohet me një ligj.  
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Neni 9 
Dispozitat e Veçanta për Fshatin Hoqa e Madhe 

 
9.1. Fshati i Hoqës së Madhe, i përshkruar në pikën m) paragrafi 1 i nenit 7 të këtij 

ligji do të ketë të drejtën, në konsultim me komunën e Rahovecit, që të ushtrojë 
autoritet të kufizuar mbi aktivitetet nga fusha e mbrojtjes dhe promovimit të 
trashëgimisë kulturore dhe fetare, dhe nga fusha e planifikimit rural duke 
respektuar Zonën e saj të Veçantë të Mbrojtur, në përputhje me dispozitat 
relevante të legjislacionit mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe parimet e Deklaratës 
Universale të UNESCO-s mbi Diversitetin Kulturor. KZM-ja do të lehtësojë 
konsultime të tilla.  

9.2. Aplikimi i nenit 6 të këtij ligji për çdo aktivitet të ri në Zonën e Veçantë të 
Mbrojtur për fshatin e Hoqës së Madhe do të përcaktohet me një Ligj.  

 
Neni 10 

Planifikimi Hapësinor 
 
10.1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të sigurojë që planet 

hapësinore për sipërfaqet brenda Zonave të Veçanta të Mbrojtura të jenë në 
pajtueshmëri me dispozitat e neneve 5 dhe 6 të këtij ligji dhe në pajtueshmëri me 
nenet 12, 13, 14 të Ligjit mbi Planifikimin Hapësinor.  

10.2. Autoritetet lokale do t’i përmbahen plotësisht dispozitave të nenit 10.  
 

Neni 11 
Dispozitat Përfundimtare 

 
11.1. Ky Ligj do të zëvendësojë çdo dispozitë të ligjeve në fuqi që nuk është në 

pajtueshmëri me të. Zonat e Veçanta të Mbrojtura gjithashtu gëzojnë plotësisht 
mbrojtjen e përcaktuar nga Ligji mbi Trashëgiminë kulturore dhe ndryshimet e 
tij të mëtutjeshme. 

11.2. KZM bashkëpunon me Këshillin e Republikës së Kosovës për Trashëgimi 
Kulturore, ashtu si parashikohet në paragrafin 8 të nenit 4 të ligjit mbi 
Trashëgiminë Kulturore mbi çdo çështje tjetër që ka lidhje me mbrojtjen dhe 
ruajtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore në Republikën e Kosovës.  

11.3. KZM do të punojë për së afërmi me Komisionin e Implementimit të Rindërtimit 
për Vendet Fetare Ortodokse në Republikën e Kosovës.  

11.4. Dispozitat e këtij Ligji në asnjë mënyrë nuk do të paragjykojnë apo ndryshojnë 
ndonjë detyrim ekzistues të ndërmarrë në lidhje me ndonjë vend të përcaktuar 
nën Konventën e UNESCO-s që ka të bëjë me Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore dhe Natyrore Botërore.  

11.5. Dispozitat e këtij Ligji nuk do të paragjykojë të drejtat e pronësisë mbi pronat e 
ndodhura brenda Zonave të Veçanta të Mbrojtura.  
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Neni 12 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
Me datën: 20.02.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 28 / 04 QERSHOR 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-086 
PËR PARKUN KOMBËTAR “BJESHKËT E NEMUNA” 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PARKUN KOMBËTAR “BJESHKËT E NEMUNA” 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Pjesa e territorit të Bjeshkëve të Nemuna si tërësi hapësinore e cila veçohet me vlera 
dhe raritete natyrore, me numër të madh të ekosistemeve të rëndësishme pyjore dhe 
ekosisteme të tjera të ruajtura, me numër të konsiderueshëm të llojeve endemike dhe 
relikte, me karakteristika të pasura gjeomorfologjike, hidrologjike dhe peizazhore që 
kanë rëndësi shkencore, edukativo – arsimore, kulturore – historike, rekreative - 
turistike dhe veprimtaritë që kontribojnë në zhvillimin ekonomik sipas kritereve 
mjedisore, shpallet Park kombëtar me emrin: Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. 
 

Neni 2 
Kufijtë 

 
1. Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” - përfshinë sipërfaqen prej 62.488 ha. dhe 

shtrihet në territorin e komunave: Gjakovë, Junik, Deçan, Pejë dhe Istog në kufijtë 
e përcaktuar me këtë ligj.  

2. Kufiri i Parkut Kombëtar nga paragrafi 1. i këtij neni fillon në pjesën jugore, në 
afërsi të pikës së Qafës së Morinës (1.385 m.), duke vazhduar në drejtim të 
verilindjes kalon ndërmjet izohipsave 600 e 700 deri në pjesën ndërmjet fshatit 
Mulliq dhe Batushë. Më tutje ai kthehet në veriperëndim, duke përcjell izohipsat në 
mes të 600 dhe 700 deri në mes të fshatit Koshare dhe Batushë dhe vazhdon në 
verilindje deri te pika e quajtur “Lagja e Gjocajve”. Nga kjo pikë, kufiri shkon në 
drejtim të verilindjes, në mes të izohipsave 600 dhe 700 në pjesën perëndimore të 
Junikut dhe Vokshit deri te pika në vendin e quajtur “Shkoza”. Prej këtu, kufiri 
vazhdon në drejtim të verilindjes deri te pika në pjesën veriore të fshatit Voksh, për 
të vazhduar në drejtim të fshatit Pobërgjë, në afërsi të vendit të quajtur “Variq”. Më 
tutje kufiri shkon në drejtim të veriut, në kufirin administrativ të fshatrave Pobërgjë 
dhe Hulaj. Nga kjo pikë vazhdon në drejtim të veriut deri te pika në veriperëndim të 
Manastirit të Deçanit, në afërsi të lumit Bistrica e Deçanit. Nga kjo pikë, kufiri fillon 
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të kthehet në drejtim të verilindjes dhe vazhdon deri te pjesa e Përroit të Bebovcit në 
afërsi të vendit të quajtur “Kodër Qavza” dhe vazhdon kah verilindja, duke ndjekur 
izohipsën 700 deri te Gryka e Strellcit. Nga Gryka e Strellcit, duke vazhduar në mes 
të izohipsave 600 dhe 700 kufiri shkon në drejtim të veriut në pjesën perëndimore të 
fshatit Lubeniq, përreth kodrës së quajtur Rudenica deri te Kroi i Lubeniqit. Duke 
filluar nga kjo pikë kufiri shkon në drejtim të veriut deri te pjesa e quajtur Otrzi, ku 
shtrihet kufiri i fshatrave Lubeniq dhe Zagërm. Prej këtu, kufiri vazhdon në drejtim 
të veriperëndimit, duke përcjell izohipsat ndërmjet 600 dhe 700 deri te pika, e cila 
gjendet afër pendës së fshatit Bellopojë. Më pas nga kjo pikë kufiri kthehet në 
drejtim veriperëndim dhe kalon në mes të izohipsave 650 dhe 750 te fshati Zatra, në 
pjesën e poshtme të kodrinës së quajtur “Gubavci” dhe vazhdon kah veriperëndimi 
deri te lumi Bistrica e Pejës, në vendin ku është vendosur ujësjellësi i Pejës në rrugën 
për Grykë të Rugovës. Në vazhdim kufiri shkon në drejtim të verilindjes në pjesën 
perëndimore të fshatit Lëvosha, duke përcjell izohipsat në mes të 700 dhe 800 duke 
kaluar në pjesën e poshtme në kodrën e quajtur “Maja e Zezë” deri te lumi Sushicë 
në pjesën perëndimore të fshatit Brestovik, përkatësisht te penda ku fillon ngritja e 
theksuar e masivit malor të Bjeshkëve të Nemuna. Më tutje kufiri vazhdon në drejtim 
të verilindjes të fshatit Brestovik dhe vazhdon të përcjellë izohipsën në mes 600 dhe 
700 duke kaluar në pjesën perëndimore të fshatit Sigë, duke vazhduar deri te vendi 
“Qarrishtë”. Në vazhdim kufiri shkon në drejtim të verilindjes në pjesën perëndimore 
të fshatit Novosellë në vendin e quajtur “Qarrishtë” dhe fillon të kthehet në drejtim të 
veriperëndimit në afërsi të lagjes Burnut dhe vazhdon në anën perëndimore të fshatit 
Radavc, në afërsi të burimit të Drinit të Bardhë, duke përcjell izohipsat në mes të 540 
deri në 650. Nga këtu kufiri shkon në drejtim të veriut, duke e përshkuar rrugën e cila 
lidh Malin e Zi me Kosovën dhe vazhdon në pjesën veriperëndimore të fshatit 
Jabllanicë e Madhe në vendin e quajtur Fjerrishta. Kufiri, tutje, fillon të kthehet nga 
verilindja, duke përcjell izohipsën në mes të 800 dhe 900 në pjesën e quajtur 
“Gllavica”, në drejtim të fshatit Jabllanica e Vogël dhe vazhdon deri te vendi i 
quajtur “Kroi i Doiçit“ në të majtë të Lugut të Shpellës. Nga Kroi i Doiçit kufiri 
fillon të kthehet në drejtim të lindjes deri në pjesën veriore në afërsi të Lagjes së 
Cakutajve të fshatit Kaliqan, te vendi i quajtur „Shkëmbi i Sokolit“. Prej këtu, kufiri 
vazhdon në pjesën veriore të Sudenicës në vendin e quajtur „Kodra e Madhe“ e 
Sudenicës i ndjekur me izohipsat në mes të 800 dhe 900 dhe shkon në drejtim të 
Leskovikut deri te vendi i quajtur „Shkëmbi i Zi“. Kufiri vazhdon në drejtim të 
lindjes në pjesën e poshtme të kodrës së quajtur „Mlakishtë“, duke e përcjell 
izohipsën në mes të 650 dhe 750 dhe shkon deri në veri të vendbanimit Lubozhdë, 
duke vazhduar kah lindja deri në afërsi të Përroit të Dragiqit, që gjendet në mes të 
vendeve të quajtura Cerovina dhe Caculan. Nga kjo pikë kufiri fillon të kthehet kah 
veriu përgjatë shtratit të Përroit Dragiq deri te kufiri me Serbinë, për të vazhduar në 
vijën kufitare me Malin e Zi dhe Shqipërinë, ku edhe mbyllet kufiri. 

3. Kufiri i Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” është vijëzuar në paraqitjen 
hartografike në përmasa 1:25.000 dhe është pjesë përbërëse e këtij ligji.  

4. Paraqitja hartografike me kufijtë e vijëzuar të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e 
Nemuna”, ruhet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në 
Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës.  
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Neni 3 
Regjimet e mbrojtjes 

 
1. Në territorin e Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” vendosen regjimet 

mbrojtëse sipas zonave:  
1.3. Zona e parë - përfshinë pjesët e territorit të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e 

Nemuna” me veçori natyrore të jashtëzakonshme, me lloje të rralla, të 
rrezikuara të bimëve dhe shtazëve dhe tipave të vendbanimeve në kushte të 
natyrës së egër. Kjo zonë gëzon karakterin e mbrojtjes strikte.  

1.4. Zona e dytë - menaxhimi aktiv - përfshinë pjesët e territorit të Parkut 
kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” që karakterizohen me ekosisteme, vlera 
peizazhore dhe vlera tjera të natyrës ku mund të ushtrohen ekoturizmi, 
bujqësia tradicionale dhe veprimtaritë të cilat nuk janë në kundërshtim me 
qëllimet e mbrojtjes.  

1.5. Zona e tretë - e shfrytëzimit të qëndrueshëm përfshinë pjesët e territorit të 
Parkut kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” ku mund të bëhet: ndërtim, 
rindërtim, mbrojtje të objekteve tradicionale dhe rekreacion, turizëm dhe 
nevoja të banorëve në territorin e Parkut Kombëtar si dhe shfrytëzim të 
kullosave dhe shfrytëzim ekonomik i të mirave të natyrës sipas Ligjit për 
Mbrojtjen e Natyrës si dhe në harmoni me ligjet përkatëse dhe Planin 
Hapësinor të Parkut Kombëtar.  

1.6. Zona e ndikimit - përfshinë hapësirën prej pesëdhjetë(50) metra nga kufiri i 
Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” që shërben për parandalimin e 
ndikimeve të dëmshme në Parkun kombëtar.  

2. Përcaktimi i regjimeve të mbrojtjes bëhet me Planin hapësinor të Parkut Kombëtar 
“Bjeshkët e Nemuna” ndërsa veprimtaritë dhe aktivitetet zhvillohen sipas Planit të 
menaxhimit të Parkut Kombëtar dhe legjislacionit në fuqi.  

 
Neni 4 

Administrimi 
 
Punët për administrimin e Parkut Kombëtar ”Bjeshkët e Nemuna” i kryen Drejtoria për 
Administrimin e Parkut kombëtar ”Bjeshkët e Nemuna” me seli në Pejë të cilën 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e themelon në afat prej gjashtë (6) 
muaj nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 5 
Të drejtat pronësore dhe denacionalizimi rregullohen me ligje të veçanta dhe nuk janë 
objekt i këtij ligji. 
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Neni 6 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-086 
13 dhjetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-060-2012, datë 26.12.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 2 / 21 JANAR 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-086 
PËR PARKUN KOMBËTAR “BJESHKËT E NEMUNA” 

 
ANEKSI I. 

PARAQITJA HARTOGRAFIKE E PARKUT KOMBËTAR 
“BJESHKËT E NEMUNA” 
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LIGJI Nr. 04/L-087 
PËR PARKUN KOMBËTAR “SHARRI” 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PARKUN KOMBËTAR “SHARRI” 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Pjesa e territorit të maleve të Sharrit si tërësi hapësinore që veçohet me vlera dhe 
raritete natyrore, me pyje të ruajtura, me numër të madh të ekosistemeve të 
rëndësishme pyjore dhe ekosisteme të tjera, me numër të konsiderueshëm të llojeve të 
ruajtura endemike dhe relikte, me karakteristika të pasura gjeomorfologjike, 
hidrologjike, si dhe me vlera shkencore, kulturore, historike, peizazhore, sportive, 
rekreative – turistike dhe veprimtaritë që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik sipas 
kritereve mjedisore, shpallet park kombëtar me emërtim: Parku Kombëtar “Sharri”. 
 

Neni 2 
Kufijtë 

 
1. Parku Kombëtar “Sharri” përfshinë sipërfaqen prej 53.469 ha. dhe shtrihet në 

territorin e komunave: Kaçanik, Shtërpcë, Suharekë, Prizren dhe Dragash, në 
kufijtë e përcaktuar me këtë ligj.  

2. Kufiri i Parkut Kombëtar “Sharri” fillon në pjesën lindore te gryka e Kepit të 
Kurtës (1050 m.) në kufirin shtetëror të Republikës së Kosovës me Republikën e 
Maqedonisë dhe vazhdon në drejtim të perëndimit dhe jug-perëndimit përgjatë 
kufirit shtetëror duke shkuar përtej kuotave, përkatësisht majave më të larta të 
Sharrit, majës së Lubotenit (2499 m.), Kulla (2314 m.), Livadhi (2491 m.), Çuka e 
Liqenit (2604 m.), Bistra (2604 m.), Maja e Zezë (2584 m.), Kobilica (2526 m.), 
Vërtopi (2555 m.), Kara Nikolla (2106 m.), Bardhaleva (2334 m.), Tërpeznica 
(2610 m.), Qelepina (2554 m.), Rudoka (2658 m.), Vraca e Madhe (2582 m.), deri 
të pika kufitare e tri shteteve (Kësula e Priftit), Kosovës me Maqedoninë dhe 
Shqipërinë. Nga këtu kufiri vazhdon në veri-perendim deri të kota Kallabak (2174 
m.), nga ku e merr drejtimin e veriut, gjithnjë duke u përputhur me kufirin 
shtetëror me Republikën e Shqipërisë, nëpër majën Murga (2025 m.) pret lumin e 
Restelicës, pastaj lumin e Plavës deri të kuota 1702 m. në malin Koritnik. Kufiri 
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pastaj kthehet në veri-lindje, kalon nëpër Lugin e Keq dhe del në rrugën pyjore 
kuota 1343 m. për të vazhduar përgjatë kësaj rruge duke futur brenda Kodrën e 
Erës, duke kaluar nëpër Rrasa pranë Arës së Bajraktarit nëpër kuotën 1273 m. 
kështu duke mbërthyer kodrën Gollina deri te kuota 1246 m. tashmë në brendi të 
territorit të komunës së Dragashit. Nga këtu kufiri merr drejtimin e jug-lindjes deri 
pranë kodrës Kopriva (1493m.) duke lënë jashtë kufirit pyjet e Rronzës. Prej këtu 
shkon deri te Bunari i Hamitagës më pastaj merr drejtimin e lindjes duke rënë 
shpatit të Ahishtes rreth 1 kilometër në lindje të fshatit Buçe. Pastaj kufiri merr 
drejtimin e jugut për në Brinja duke i lënë jashtë kufirit Brinjën dhe Arën e Rexhës 
duke shkuar në drejtim të pyjeve të Çestakut e duke rënë deri tek rruga për në 
fshatin Kërsteci i Madh duke kaluar kuotën 1407 m. gjithnjë duke shkuar në 
drejtimin jug-perëndim thuajse duke mbërthyer tërë malin e Koritnikut, deri te 
përroi i Pjetrit për të marr më pastaj drejtimin e lindjes nëpër kuotën Çula (1201m.) 
e për të rënë deri në rrjedhën e lumit të Plavës në përroin tjetër pa emër. Nga këtu 
vija kufitare shkon duke ndjek rrjedhën e lumit Plava deri 250m. afër kufirit me 
Shqipërinë. Pastaj nga këtu kufiri merr drejtimin e jugut duke shkuar thuajse 
paralelisht me kufrin shtetëror në lindje të fshatit Orçushë. Kufiri shkon gjithnjë në 
drejtim të jug-jug-lindjes nëpër pyjet duke ndjekur rrugën malore që i ndan pyjet e 
Gosit me Majën e Zezë (1581 m.), e duke ju ofruar fshatit Glloboçicë në lindje 
rreth 700 metra larg. Vija pastaj ndjek përroin që kalon nëpër Rudce për të rënë 
poshtë deri te rrjedha e lumit të Restelicës. Nga këtu vija ndjek gjithnjë rrjedhën e 
lumit në drejtim tashmë të jugut duke kaluar kuotën 1107 m. Pastaj vija kufitare 
merr drejtimin e lindjes për të dal në rrugën që shpie për në fshatin Krushevë. Kjo 
vijë e ndjek rrugën deri pranë varreve të fshatit të Krushevës, për të këputur sërish 
rrjedhën lumore të Restelicës e duke u ngjitur përpjetë shpatit duke kaluar nëpër 
kuotat 1390 m. pastaj kuotën Kolenica (1489 m.). Nga këtu vija kufitare merr 
drejtimin e veriut duke mbërthyer pyjet e Jellakut. Më pas vija del në rrugën për në 
Restelicë duke ju afruar në perëndim të fshatit Restelica te kuota 1426 m., prej nga 
vija merr drejitmin e shtrirjes në perëndim gjithnjë duke i kufizuar në vete pyjet në 
lindje të Restelicës duke kaluar nëpër urën e Kadiut pastaj kuotën 1644 metra. Më 
pastaj kufiri fillon të merr drejtimin e jugut me zigzake deri te përroi Çopur. Më 
pastaj vija kthehet kah jug-perëndimi nëpër rrjedhën e lumit për t’u lidhur me 
rrugicën tjetër të anës së djathtë të lumit. Nga këtu vija e kufirit shkon përgjatë 
vijës që ndanë pronën private nga ajo publike në drjetim të jug-lindjes deri te rruga 
kryesore Restelicë - kufi me Maqedoninë. Vija kryesisht e ndjek rrugën deri afër 
fshatit Restelicë gjithnjë duke ndjekur kufirin në mes të tokave private dhe publike. 
Nga rruga që vija e tangon në jug të fshatit, vija kufitare merr drejtimin e lindjes 
përgjatë lumit të Restelicës duke u ngjitur përpjetë deri tek kuota 1581 metra prej 
nga pastaj kufiri merr drejtimin e veriut përkatësisht veri-perëndimit derit te kuota 
1818m. si dhe kuotën tjetër 1887m. duke bërë një gjysmë rreth për ta lënë jashtë 
kufirit majën Kërstilla prej 1907 metra. Nga këtu vija kufitare tashmë arrin të 
mbërthen në vete majën e lartë malore Ovçinec (2177 m.) pastaj duke shkuar 
përskaj majës tjetër Maja e Zezë (2063 m.). Prej këtu vija merr drejtimin e 
perëndimit kah fshati Zlipotok duke ju afruar rrëzë shtëpive të fshatit. Gjithnjë 
duke ndjekur perëndimin vija kufitare tangohet me rrugën kryesore për në fshatin 
Zlipotok tek kuota 1414 metra përkatësisht tek varrezat e fshatit. Prej kësaj pike 
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vija merr drejtimin e veri-lindjes përskaj varrezave duke mbërthyer në vete majën 
malore Popovica (1567 m.), pastaj majën tjetër Bigor duke shkuar në drejtim të 
pyjeve Leska përmbi hidrocentralin e Dikancës deri tek lumi i Brodit. Nga këtu 
vija kufitare ndjek lumin e Brodit në drejtim të burimit të tij deri afër fshatit Brod 
kur fillon dhe i shmanget fshatit duke u ngjitur vija përpjetë shpatit të Rudinës deri 
tek kuota 1483 metra, pastaj kufiri merr drejtimin e lindjes duke kapërcyer lumin 
tek Ura e Shollës përkatësisht tek bashkimi i rrjedhave të lumenjve Lleva dhe 
Dushkaja. Më pastaj vija kufitare ndjek kufirin e tokave të “Sharr-Prodhimit” duke 
kaluar nëpër kuotat 1790 m. më pastaj te kuota 1432 m. në degën e djathtë të lumit 
Brod pranë varrezave të fshatit Brod. Kufiri vazhdon të bëjë rrethin e çrregulltë 
nëpër kuotat 2081 m. përkatësisht 1680m. duke mbështjellë thuajse të tërë fshatin 
Brod dhe duke lënë fshatin jashtë kufirit. Më pastaj vija kufitare del deri tek rruga 
kryesore Dikancë - Brod duke ndjekur deri afër fshatit Dikancë. Më pastaj kufiri 
vazhdon të marr drejtimin e veriut përkatësisht veri-lindjes duke kaluar pranë 
kuotave Virje 1602 metra, përkatësishti 1598 duke ju afruar fshatit Lleshtan nëpër 
Baçillishtë, Shillovicë deri tek lumi i Radeshës tek kuota 1436 metra. Nga kjo 
kuotë vija merr drejtimin e jug-lindjes nëpër përroin e Zagrejcit duke mbërthyer 
shpatiet e rrëpijta të Zagrejcit pas 1500 metrash vija merr drejtimin e veri-lindjes 
duke u ngjitur bjeshkës së Livaxhës pranë kuotës 1900 metra, përfundi Gurit të 
Shqiponjës pastaj nga këtu merr drejtimin teposhtë drejtë përroit të Srednicës 
përfundi kuotës 1722 metra. Nga këtu vija kufitare ndjek rreth 500 metra shtratin e 
përroit për t’u kthyer pastaj sërish në drejtim të veriut nëpër malet e Bogdanicës 
deri te kuota Guri Marushan në shtratin e përroit të Pllajnikut. Vija kufitare 
vazhdon të ndjekë drejtimin e veriut deri tek Kroi Obçinove, pastaj kuota 1572 
pranë kodrës Sumllar prej nga merr drejtim veri-lindje deri tek përroi Ropuha në 
veri-perëndim të fshatit Kuk. Vija kalon përroin duke marrë drejtimin thuajse 
krejtësisht të lindjes duke kaluar përskaj kodrës së Shullanit e për të rënë deri tek 
lumi Reka e Shehit të Madh tek kuota 1628 metra. Prej këtu vija sërish merr 
drejtimin e veri-lindjes duke kaluar Gurin e Torishtes e duke zbritur tek lumi Reka 
e Shehit të Vogël. Më pastaj kufiri merr drejtimin e veriut duke bërë zigzage duke 
përfshirë në vete vendet Guri i Korbit, Gurin e Grihes e pastaj Brezhdën deri tek 
shpatiet e Dridzës, një kilometër në jug - lindje të fshatit Zaplluzhë. Nga këto 
shpatie vija takon kuotën 1367 metra, pastaj kuotën 1680 metra në Ugar, kuotën 
tjetër 1609 për të mbërritur tek Qafa e Dhelpnës pranë kuotës 1625 metra. Nga kjo 
kuotë kufiri kthehet në lindje dhe zbret deri te rruga për të vazhduar përroskës pa 
emër deri të lumi i Manastircës nga ku e merr drejtimin e jugut përgjatë lumit deri 
të përroska tjetër pa emër. Kufiri pastaj ngjitet përroskës në drejtim të jug - lindjes 
dhe duke kaluar kuotën Guri i Pishës (1192 m.) del të kuota Guri i Qelit (1669 m.). 
Nga këtu kufiri zbret luginës në drejtim të lindjes deri të lumi Pubenica të cilin e 
ndjek në drejtim të veri-lindjes deri të izohipsja 1050 m. te Kosa e Gjerë (vend 
derdhja e përroskave në lumin Pubenica) nga ku kthehet në lindje nëpër kuotën 
1093 m. deri te kuota Brod (1048 m.). Nga kjo kuotë kufiri merr drejtimin e veri-
lindjes, ngjitet deri te kurrizi i Stërgës së Kumançit dhe vazhdon përgjatë rrugës së 
livadheve të Lubinjës së Epërme (nën vendin Smig) deri të kuota 1401 m. Mëtej 
kufiri shtrihet në veri-lindje nëpër kuotën Livadhet e Epërme (1430 m.) dhe zbret 
luginës deri te kuota 1107 m. (lumi Petreshnica) për të vazhduar në drejtim të veri-
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lindjes duke u ngjitur kurrizit deri të përroska e Marës (izohipsa 1230 m.). Nga kjo 
pikë kufiri kthehet në veri - perëndim dhe e ndjek izohipsën 1230 m. deri të kuota 
1227 m. nga ku vazhdon në veri-lindje deri te shpatiet e Gropës (1192 m.). Kufiri 
pastaj shtrihet në lindje nëpër kuotën (1195 m.) përgjatë shpatieve Çuka deri të 
përroska e Mahallës së Epërme (lagje e fshatit Katundi i Epërm.) (izohipsa 1300 
m.) nga ku në drejtim të veri-lindjes ngjitet deri të Llanishta (izohipsa 1400 m.) për 
të vazhduar në veri-perëndim mbi fshatin Katundi i Epërm dhe del në rrugën 
rajonale Prizren - Shtërpcë mbi shpatiet e Stërnjigarit (500 m në lindje nga kuota 
Prisoj 1330 m.). Nga kjo pikë kufiri e ndjek rrugën në drejtim të perëndimit deri të 
„Kthesa e Gjashtë”, pastaj vazhdon nëpër kuotat Gabar (1195 m.), (1257 m.) (1056 
m.) deri te përroska e fshatit Pllanjan nga ku zbret në drejtim të jug - perendimit 
duke kaluar nëpër kuotat 1084 m., 928 m., 803 m. për të zbritur në Lumbardhë 
(550 m.) të cilin e ndjekë deri te kuota 532 m. Pastaj e merr drejtimin e perëndimit, 
e pret rrugën rajonale (Prizren-Shtërpcë) dhe kalon nëpër kuotat 867 m. dhe 974 m. 
nga ku zbret kurrizit në veri - perendim deri tek përroska e Katërdhjetë Bunarëve të 
cilën e përfshinë. Nga këtu kufiri e merr drejtimin e veri – lindjes, e kalon 
Lumbardhin, rrugën rajonale dhe ngjitet kurrizit të shkëmbinjve të Vërtopit, duke e 
përfshirë pjesën lindore të shkëmbinjve, e mer drejtimin e jug – lindjës, kalon 
nëpër kurrizin malor të Dullos, dhe pasiqë e mbërthen grykën e përroskës së 
Vërbiçanit, lidhet me kurrizin Tociv në izohipsen 900 metra. Nga këtu vazhdon 
kurrizit në drejtim të lindjes deri tek kuota Maja (1567 m.), nga ku kthehet në veri-
lindje dhe përgjatë vegjetacionit pyjor del te rruga pyjore për në fshatin Novosellë 
duke futur brenda kufirit livadhet e kodrinës së Bullecit. Kufiri pastaj zbret nën 
rrugë deri te izohipsa 1500 m. të cilën e ndjekë deri te Kroni i Aliut (që gjendet në 
rrugën pyjore), duke i futur brenda kufirit Ujërat e Gropuara. Pastaj kufiri vazhdon 
përgjatë rrugës në drejtim të veriut deri te kuota 1500 m. (Ravenj), nga ku zbret 
kurrizit deri tek Guri i Mullinit. Nga kjo pikë kufiri kthehet në veri-lindje dhe 
ngjitet përgjatë kurrizit malor, kuotat 1052 m. dhe 1569 m. deri të Livadhet e Sulës 
nga ku zbret kurrizit në veri-perëndim deri të përroska (në lindje të kuotës Tepe 
1271 m.) për tu ngjitur pastaj kurrizit në drejtim të veri-lindjes deri tek Shkrepi 
duke mbërthyer brenda kufirit Ashtën. Kufiri pastaj e përcjell izohipsën 1700 m. 
nëpër Shpatin Padhe deri të qafa Bubrrec (1709 m.) që gjendet mbi Grykën e 
Rusenicës. Kufiri mëtej zbret kurrizit malor në drejtim të veri-perëndimit deri të 
kuota Guri i Livadhit (1448 m.) dhe vazhdon kurrizit në veri - lindje deri të hyrja 
në Grykën e Rusenicës (750 m.), nga ku kthehet në jug-lindje për të vazhduar 
pastaj në veri-lindje përgjatë vegjetacionit pyjor (kufirit të malit me livadhet) deri 
të kuota 830 m. (pjesa e poshtme e Lleshçicës). Nga kjo kuotë kufiri përputhet me 
izohipsen 850 metra dhe e ndjekë atë deri te kuota 768 metra (Kulla) duke 
përfshirë Llokmën dhe Arën e Selimit. Pastaj kufiri kalon përgjatë përroskës dhe 
Grykës së Matozit deri te qafa e Përsllap (kuota 1089 m.) nga ku e merr drejtimin e 
jug-lindjes dhe kalon përreth pjesëve të poshtme të Grykës (Klisurës) dhe Gurit të 
Përgjakur deri të kuota 1212 m. Nga këtu kufiri kthehet në veri-lindje dhe duke 
përcjellur izohipsen 1200 m. del te çesma e Imerit dhe vazhdon nëpër koutën 1335 
deri të Kroni i Mbretit. Kufiri pastaj zbret kurrizit malor të Malit të Mbretit deri të 
kuota 1068 m., nga ku kthehet në jug-lindje dhe përtej kuotave Tëbanat e Bukoshit 
(1546 m.) dhe 1655 m. del të kuota Rrafshina e Epërme (1443 m.) gjithnjë duke 
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ndjekur kufirin natyror (përroskat, luginat dhe kurrizet malore). Nga kjo kuotë 
kufiri vazhdon në drejtim të jugut dhe jug-lindjes nëpër kuotën 1084 m. deri tek 
kuota Çuka (1216 m.), nga ku kthehet në perëndim dhe nëpër majën e Vishevicës 
(1230 m.) dhe Kryqit del në kuotën Presllap (1291 m.). Kufiri pastaj zbret në jug -
perëndim deri të përroska Zashtica (1000 m.) dhe vazhdon përgjatë përroskës në 
drejtim të jug - lindjes deri te derdhja e përroskës Vasil (pjesa e poshtme e Gurit të 
Vardishit) nga ku kthehet në jug - perëndim dhe ngjitet kurrizit malor të 
Llaçeishtës deri të kuota Pisha e Vogël (1495 m.) për të vazhduar në drejtim të 
perëndimit deri tek kuota Rudina (1536 m.). Nga kjo kuotë kufiri vazhdon në 
drejtim të jugut përgjatë kurrizit malor dhe kuotës Tumba (1382 m.) deri tek 
derdhja e lumit Tisi në Lepenc (1119 m.) nga ku kthehet në jug-lindje mbi fshatin 
Sevcë nëpër kuotat Gobelinc (1297 m.); Kuk (1251 m.); Çuka e Poshtme (1260 m.) 
deri të kuota Guri i Prushit (1375 m.) nga ku zbret kurrizit deri te ura e Lumit të 
rrugën rajonale Prizren-Shtërpcë. Pastaj kufiri vazhdon në veri-lindje përgjatë 
kësaj rruge dhe nëpër kuotat Borja e Poshtme (1232 m.); lumi Muzhnica (1036 
m.); kuota (1086 m.); Penjarupa (1169 m.); Shkëmbi i Boçkës (1228 m.); Llazovi 
(Vlak) (1100 m.); Barojca, Glava (1228 m.); Uji i Bardhë (1100 m.); Lumi Klisura 
(1031 m.); Zmijaica mbi Drajkovc (1126 m.); Krividell mbi Firajë (1080 m.); 
Krena (904 m.); Përroska e Madhe mbi Mallahën e Elezëve (780 m.) (lagje e 
fshatit Brod) deri të pjesët e poshtme të Jasikës mbi Mahallën e Ceklarëve (850 
m.). Nga kjo pikë kufiri kthehet në jug-lindje deri të izohipsa 900 mbi Mahallën e 
Elezëve të cilën e ndjek në jug deri të kuota 900 m. për të vazhduar kurrizit malor 
deri te kuota mali Shulan (1154 m.) nëpër Përronin e Shpatit. Pastaj kufiri kthehet 
në jug-lindje deri të kuota 941 m. në rrugën pyjore të cilën e ndjek deri të rruga 
rajonale Shtërpcë – Doganaj - Glloboçicë. Kufiri mëtej vazhdon në jug përgjatë 
rrugës rajonale deri te kthesa e Kepit të Kurtës nga ku në drejtim të jug-perëndimit 
ngjitet grykës së Kepit të Kurtës për tu përmbyllur në pikën fillestare izohipsa 
1050 në kufirin shtetëror Kosovë - Maqedoni. 

3. Kufiri i Parkut kombëtar “Sharri” është vijëzuar në paraqitjen hartografike në 
përmasa 1:25.000 dhe është pjesë përbërëse e këtij ligji.  

4. Paraqitja hartografike me kufijtë e vijëzuar të Parkut kombëtar ”Sharri” ruhet në 
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në Institutin e Kosovës për 
Mbrojtjen e Natyrës.  

 
Neni 3 

Regjimet e mbrojtjes 
 
1. Në territorin e Parkut kombëtar “Sharri” vendosen regjimet e mbrojtës sipas zonave:  

1.1. Zona e parë - përfshinë pjesët e territorit të Parkut kombëtar “Sharri” me 
veçori natyrore të jashtëzakonshme, me lloje të rralla, të rrezikuara të 
bimëve dhe shtazëve dhe tipave të vendbanimeve në kushte të natyrës së 
egër. Kjo zonë gëzon karakterin e mbrojtjes strikte;  

1.2. Zona e dytë - menaxhimi aktiv përfshinë pjesët e territorit të Parkut 
kombëtar “Sharri” që karakterizohen me ekosisteme, vlera peizazhore dhe 
vlera tjera të natyrës ku mund të ushtrohen ekoturizmi, bujqësia tradicionale 
dhe veprimtaritë të cilat nuk janë në kundërshtim me qëllimet e mbrojtjes;  
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1.3. Zona e tretë – e shfrytëzimit të qëndrueshëm përfshinë pjesët e territorit të 
Parkut kombëtar “Sharri” ku mund të bëhet: ndërtim, rindërtim, mbrojtje të 
objekteve tradicionale dhe rekreacion, turizëm dhe nevoja të banorëve në 
territorin e Parkut Kombëtar, si dhe shfrytëzim të kullosave dhe shfrytëzim 
ekonomik i të mirave të natyrës sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës si dhe 
në harmoni me ligjet përkatëse dhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar.  

1.4. Zona e ndikimit - përfshinë hapësirën prej pesëdhjetë (50) metra nga kufiri i 
Parkut kombëtar “Sharri” që shërben për parandalimin e ndikimeve të 
dëmshme në Parkun kombëtar.  

2. Përcaktimi i regjimeve të mbrojtjes bëhet me Planin hapësinor të Parkut kombëtar 
“Sharri” ndërsa veprimtaritë dhe aktivitetet zhvillohen sipas Planit të menaxhimit 
të Parkut kombëtar dhe legjislacionit në fuqi.  

 
Neni 4 

Administrimi 
 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me vendim themelon Drejtorinë për 
Administrimin e Parkut kombëtar “Sharri” në afat prej tre (3) muaj nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 5 
 
Të drejtat pronësore dhe denacionalizimi rregullohen me ligje të veçanta dhe nuk janë 
objekt i këtij ligji. 
 

Neni 6 
Shfuqizimi 

 
Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Parkun Nacional “Mali Sharr” (GZ 
KSAK 11/86). 
 

Neni 7 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-087 
13 dhjetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-059-2012, datë 26.12.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 2 / 21 JANAR 2013, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR MBROJTJEN E NATYRËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Lënda 

 
1. Me ketë ligj rregullohet sistemi i mbrojtjes dhe ruajtjes së përgjithshme të natyrës 

dhe vlerave të sajë.  
2. Natyra në kuptim të këtij ligji paraqet gjithë larminë biologjike dhe peizazhore.  
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj rregullon mbrojtjen e natyrës, shfrytëzimin e qëndrueshëm të sajë dhe 

veçanërisht:  
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1.1. mbrojtjen, ruajtjen, përtëritjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve 
natyrore, në gjendje të baraspeshës natyrore;  

1.2. përtëritja e natyrës në zonat e dëmtuara ose pjesëve të tyre dhe kompensimi 
për dëmet e shkaktuara;  

1.3. vendosjen e rrjetit të zonave të mbrojtura, sistemit për planifikim, 
udhëheqje, inventarizim, monitorim, informim dhe financim me qëllim të 
mbrojtjes së natyrës;  

1.4. pengimin e shfrytëzimit të tepërt, rrezikimit të llojeve të florës dhe faunës e 
sidomos i atyre me rëndësi të veçantë, të rralla dhe të rrezikuara, si dhe 
vendbanimeve të tyre;  

1.5. sigurimin e të drejtës së publikut për informim për gjendjen e natyrës dhe 
pjesëmarrje në vendim marrje për mbrojtjen e natyrës;  

1.6. sigurimin e ushtrimit e të drejtës së qytetarëve për jetesë të shëndoshë, 
pushim dhe rekreacion në natyrë;  

1.7. parandalimin e veprimeve të dëmshme të personave juridik dhe fizik në 
natyrë si pasojë e aktiviteteve ekonomike;  

1.8. mirëmbajtjen ose sanimin në statusin e favorshëm të ruajtjes të 
vendbanimeve natyrore dhe llojeve me interes për Kosovën sipas 
standardeve të BE-së;  

1.9. ruajtjen e të gjitha llojeve të zogjve te cilët natyrshëm jetojnë në gjendje të 
egër (zogjtë, vezët e tyre, çerdhet dhe vendbanimet e tyre).  

 
Neni 3 

Zbatimi 
 
1. Ky ligj zbatohet në Republikën e Kosovës për të gjithë personat juridik, fizik dhe 

institucionet të cilat janë bartës i të drejtave dhe detyrimeve që dalin nga ky ligj.  
2. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në rastet e evitimit të rrezikut të drejtpërdrejt 

për jetën, shëndetin e njeriut apo pasurisë, shpëtimit të njerëzve ose pasurisë si dhe 
kryerjes së aktiviteteve për mbrojtjen e Republikës së Kosovës.  

3. Dispozitat nga paragrafi 2. i këtij neni, zbatohen vetëm gjatë kohës, sa zgjasin 
rrethanat e cituara.  

 
Neni 4 

Interesi i përgjithshëm për mbrojtjen e natyrës 
 
Natyra dhe vlerat e trashëgimisë natyrore janë me interes për Republikën e Kosovës 
dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë. 
 

Neni 5 
Parimet e Mbrojtjes së Natyrës 

 
1. Mbrojtja dhe ruajtja e natyrës bazohet në parimet:  

1.1. Parimi i përkujdesjes – kur bazuar në njohurit shkencore dhe tekniko- 
teknologjike konstatohet se një aktivitet i veçantë ose veprim mund të 
dëmtoj natyrën, masat dhe aktivitetet e domosdoshme duhet të ndërmerren 
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përpara se dëmet mund të ndodhin.  
1.2. Parimi i integrimit – masat dhe aktivitetet për mbrojtjen e natyrës duhet të 

integrohen në të gjitha planet zhvillimore strategjike, dokumentet dhe 
programet e planifikimit hapësinor, planet zhvillimore hapësinore si dhe 
planet për menaxhimin dhe shfrytëzimin e të mirave të natyrës.  

1.3. Parimi shfrytëzuesi paguan – kur shfrytëzon natyrën shfrytëzuesi është i 
detyruar që të paguaj për lartësinë e shpenzimeve të mirëmbajtjes së 
baraspeshës natyrore dhe shfrytëzimin e trashëgimisë natyrore si dhe të 
sanoj dëmtimin e natyrës që ka ndodhur gjatë shfrytëzimit të natyrës dhe 
trashëgimisë natyrore.  

1.4. Parimi i proporcionalitetit - të mirat natyrore të pa përtëritshme duhet 
shfrytëzuar në mënyrë racionale, ndërsa ato të ripërtëritshme në mënyrë të 
qëndrueshme.  

1.5. Parimi i pjesëmarrjes së publikut - publiku ka të drejt për qasje në 
informatat për gjendjen e natyrës, të drejt ne informimin me kohë për dëmet 
në natyrë, masat e ndërmarra për eliminimin e dëmeve të shkaktuara, si dhe 
të drejtën dhe mundësin e pjesëmarrjes në vendim marrje për natyrën.  

1.6. Parimi i përgjegjësisë subsidiare - në rastet kur përgjegjësia për dëmin nuk 
dihet atëherë përballimin e kostos së rehabilitimit dhe zvogëlimit dëmit në 
natyrë e bartin institucionet shtetërore.  

1.7. Parimi i parandalimit – është e drejtë dhe detyrim i çdo personi juridik a 
fizik që të ndërmerr masat dhe aktivitetet për mbrojtjen e natyrës përpara se 
dëmi të ndodh.  

1.8. Parimi i bashkëpunimit - në shfrytëzimin e të mirave të natyrës dhe 
planifikimin e hapësirës personat juridik dhe fizik detyrohen tu përmbahen 
parimeve, masave dhe kushteve të mbrojtjes së natyrës.  

2. Në mbrojtjen dhe përparimin e natyrës do të zbatohen parimet themelore për 
mbrojtjen e mjedisit në pajtim me ligjin.  

 
Neni 6 

Zbatimit i mbrojtjes së natyrës 
 
1. Mbrojtja e natyrës zbatohet përmes ruajtjes se larmisë biologjike, peizazhore dhe 

vlerave të natyrës.  
2. Mbrojtja e natyrës zbatohet veçanërisht përmes:  

2.1. përcaktimit dhe vlerësimit të gjendjes së përbërësve të larmisë biologjike 
dhe peizazhore;  

2.2. zbatimit të masave të mbrojtjes së natyrës;  
2.3. vendosjes së kushteve dhe masave të mbrojtjes së natyrës në dokumentet e 

planifikimit hapësinor dhe planet e menaxhimit me të mirat e natyrës në 
veprimtarit e xehetarisë, bujqësisë, pylltarisë, gjuetisë, peshkatarisë, hidro-
ekonomisë si dhe veprimtarive tjera me ndikim në natyrë;  

2.4. hartimit të raporteve për gjendjen e natyrës, nxjerrjen dhe zbatimin e 
strategjisë, programeve, planeve të veprimit dhe planeve të menaxhimit;  

2.5. përcaktimit të vlerave të natyrës dhe vlerave të mbrojtura të natyrës;  
2.6. themelimit të sistemit për administrim me vlerat e natyrës dhe vlerat e 
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mbrojtura të natyrës;  
2.7. lidhjes dhe harmonizimit të sistemit shtetëror me sistemin ndërkombëtar për 

mbrojtjen e natyrës;  
2.8. inkurajimit të hulumtimeve shkencore në lëmin e mbrojtjes së natyrës;  
2.9. njoftimit të publikut me gjendjen e natyrës dhe pjesëmarrjen e publikut në 

vendim marrje për mbrojtjen e natyrës;  
2.10. inkurajimit dhe mbështetjes të mbrojtjes së natyrës përmes ngritjes së 

vetëdijes së publikut, posaçërisht përmes procesit të arsimimit.  
 

Neni 7 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Baraspesha natyrore - gjendje e relacioneve të harmonizuara të 
organizmave të gjallë në mes veti dhe vendbanimet e tyre. Prishja e 
baraspeshës natyrore është shkaktuar kur ndryshon struktura kuantitative 
dhe kualitative e bashkësive jetësore, dëmtohet ose shkatërrohet 
vendbanimi, shkatërrohet ose ndryshon aftësia e veprimit të ekosistemit, 
ndërpritet lidhshmëria ndërmjet ekosistemeve dhe/ose është shkaktuar 
izolim i konsiderueshëm ndërmjet popullacioneve të caktuara;  

1.2. Dëmtim i natyrës – gjendje e natyrës kur aktivitetet e njeriut i kanë 
ndryshuar proceset natyrore në atë masë sa që baraspesha natyrore është 
çrregulluar, ose janë shkatërruar vlerat e natyrës;  

1.3. Derivat – produkt organik ose inorganik i organizmave të gjallë;  
1.4. Ekosistem – kompleks dinamik pak a shumë i kufizuar hapësinor i 

biocenozave dhe mjedisit abiotik i cili bashkëvepron si tërësi funksionale;  
1.5. Fosile – tërësi të ruajtura të pjesëve, ose gjurmëve të organizmave të vdekur 

dhe aktiviteteve të tyre jetësore;  
1.6. Futja në natyrë – introduktimi - përhapja e qëllimshme ose e 

paqëllimshme e llojeve ose nënllojeve në ekosistemin e ndonjë zone në të 
cilin kurrë më parë nuk kanë jetuar;  

1.7. Interesi publik - interesa të ndërlidhura me mirëqenien e shoqërisë;  
1.8. Kadastra speleologjike – pjesë të bazës së të dhënave për objektet 

speleologjike dhe pjesë përbërëse e bazës së të dhënave të vlerave të 
trashëguara të natyrës;  

1.9. Korridoret ekologjike – komponentë ekologjike ose lidhje e disa 
komponentëve te cilat mundësojnë lëvizje të lirë të organizmave të gjallë 
nga një lokalitet në tjetrin dhe përbëjnë pjesë të rrjetit ekologjik;  

1.10. Kurtha – mjet i destinuar për mbajtjen ose kapjen e kafshës me të cilin 
pengohet lëvizja e lirë e saj;  

1.11. Larmia biologjike – biodiverziteti – llojshmëria e organizmave të gjallë 
përfshin llojshmërinë brenda llojit dhe ndërmjet llojeve të ndryshme, larmia 
gjenetike si dhe llojshmërinë e ekosistemeve;  

1.12. Larmia gjenetike – llojllojshmëria e gjeneve në mes të individëve, 
popullacioneve, llojeve dhe kategorive të larta taksonomike;  

1.13. Larmia peizazhore - territor me karakteristika të veçanta të reliefit, 
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formuar nga një kompleks ekosistemesh të integruar në mënyrë funksionale 
përfshirë edhe elementet e qytetërimit;  

1.14. Ligatinat - paraqesin zona të kënetave, moçaleve, tokave torfike, ujërave 
natyrore ose artificiale, të përhershëm ose të përkohshëm, me ujëra të 
rrjedhshëm ose amull dhe të freskët ku thellësia e rrjedhës së poshtme nuk 
kalon gjashtë (6) metra.  

1.15. Lloj - njësi taksonomike, ku bëjnë pjesë bimë, kërpudha, kafshë ose 
mikroorganizma taksone më të ulëta ose popullacionet e tyre, e në këtë Ligj 
ka të bëjë me llojet dhe nënllojet e tyre;  

1.16. Llojet e egra – të gjitha llojet dhe nënllojet e bimëve, kërpudhave dhe kafshëve 
të cilat nuk janë krijuar me ndikimin e njeriut si shkak i seleksionimit artificial - 
seleksionim ose mbarështim me qellim të përfitimit të racave të kafshëve 
shtëpiake dhe llojeve të bimëve të kultivuara ose modifikimit gjenetik të 
materialit trashëgues me teknikat bio - teknologjisë moderne; 

1.17. Lloj vendor i zbutur - lloj që në procesin e evolutiv të tij ka ndikuar njeriu 
për t`i përmbushë nevojat e tij;  

1.18. Lloje vendore - autoktone - lloj vendor i cili jeton natyrshëm në 
ekosistemin e caktuar të ndonjë territori;  

1.19. Lloje endemike - lloj ose nënlloj shtrirja e të cilit është e kufizuar në 
territorin e caktuar;  

1.20. Lloje të huaja - alohtone – llojin e huaj, popullacioni dhe shtrirja e të cilit 
nuk ka ekzistuar më parë në ekosistemin e caktuar të ndonjë zone, por në atë 
zonë ka ardhur me sjelljen me ose pa qëllim;  

1.21. Lloje të egra të kërcënuara – lloje të cilat ballafaqohen me një 
besueshmëri të lartë se do të zhduket në kushtet natyrore në një të ardhme të 
afërt;  

1.22. Llojet me interes për Komunitetin – llojet të cilat gjinden në territorin e 
Republikës se Kosovës dhe që jan listuar ose mund të jenë të listuara në 
Aneksin II, IV dhe V të Direktives së BE për vendbanimet;  

1.23. Llojet me prioritet - llojet me interes për Komunitetin për të cilat 
komuniteti ka përgjegjësi të veçantë për statusin e ruajtjes në përpjesëtim 
me shtrirjen natyrore. Këto lloje me prioritet janë të shënjuara me një yll (*) 
në Aneksin II të Direktivës së vendbanimeve;  

1.24. Mbrojtja e natyrës – çdo procedurë në sistemin e masave që kryhen me 
qëllim të mbrojtjes së larmisë biologjike dhe peizazhore si dhe mbrojtjes së 
trashëgimisë natyrore;  

1.25. Mineralet - janë elemente kimike të vetë krijuara homogjene të strukturës 
formës dhe përbërjes. Mineralet në kuptim të këtij ligji nuk janë lëndët 
minerale; 

1.26. Ministri - ministri në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.27. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.28. Instituti – Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës.  
1.29. Natyra e krijuar - pjesë të natyrës të cilën njeriu e ka krijuar me qellim të 

edukimit, arsimimit, formësimit të elementeve peizazhore ose për qëllime të 
tjera që janë të rëndësishme për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore 
- dru radhitjet, parqet, kopshtet botanike, arboretumet;  
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1.30. Natyra – e gjithë biosfera duke përfshirë komponentët e larmisë biologjike, 
vendbanimet, formacionet gjeologjike, mineralet dhe fosilet, si dhe 
fenomenet tjera fizike dhe gjeografike në tokë;  

1.31. Ndërhyrjet në natyrë – çdo plan ose projekt i cili nuk ka të bëjë 
drejtpërdrejt me menaxhimin e zonës, por të cilat kanë ose mund të kenë 
ndikim të dukshëm në ZVM dhe ZVR vetëm ose së bashku me planet dhe 
projektet tjera do të janë subjekt i një vlerësimi të ndërhyrjes;  

1.32. Objektet speleologjike - zgavër/hapësirë nëntokësore më e gjatë se pesë (5) 
metra e krijuar në kushte natyrore nën veprimin e faktorëve me origjinë 
joorganike dhe në të cilat mund të hyj njeriu;  

1.33. Organi i administratës - të gjitha institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e 
natyrës përjashtuar ato në nivel komunal;  

1.34. Organi kompetent i komunës - institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e 
natyrës në nivel komunal;  

1.35. Peizazh - pjesë e territorit me karakteristika të veçanta të relievit, formuar 
nga një kompleks ekosistemesh të integruar në mënyrë funksionale, 
përfshirë edhe elementet e qytetërimit;  

1.36. Përbërësit e natyrës – të gjithë përbërësit burimor të natyrës: bima, 
kërpudha, kafsha, minerali, fosili, shkëmbinjtë, uji, ajri, toka etj;  

1.37. Përcjellja e gjendjes - monitorimi - përcjellje e planifikuar e gjendjes së 
natyrës, përkatësisht e përbërësve të larmisë biologjike dhe peizazhore;  

1.38. Përtëritja e natyrës - sanimi - një varg të masave me të cilat gjendja e 
prishur e larmisë biologjike dhe peizazhore kthehet në gjendjen e përafërt 
burimore;  

1.39. Plani i menaxhimit për zonat e mbrojtura – dokument të planifikimit ku 
autoriteti përgjegjës për menaxhim me zonën e mbrojtur planifikon masat 
dhe aktivitetet për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore;  

1.40. Planet e ekonomizimit me të mirat e natyrës – në bazë të ligjeve të 
veçanta përcaktohen bazat ekonomike për menaxhimin, ekonomizimin dhe 
shfrytëzimin e të mirave të natyrës për qëllime ekonomike, sociale dhe 
ekologjike. Ky plan dhe program nënkupton secilin plan ose program i cili i 
nënshtrohet përgatitjes dhe/ose miratimit ne nivel shtetëror ose lokal, ose të 
cilin organi ekzekutiv e ka përgatitur për nxjerrje në procedurë ligjore në 
Kuvendin e Republikës së Kosovës ose Qeverinë dhe i cili është i paraparë 
me ligj ose akt ligjor, duke përfshi edhe planet dhe programet për 
ndryshimin dhe plotësimet e atyre planeve dhe programeve; 

1.41. Popullacioni – bashkësinë e individëve të llojit të njëjtë të lidhur në 
hapësirë dhe kohë, në të cilën ato shumohen në mes veti;  

1.42. Ri futja - ripopullimi – ripopullim i ndonjë lloji në territorin nga i cili më 
herët është zhdukur, kurse në ekosistem ende janë kushtet e përafërta 
ekologjike si dhe më herët para zhdukjes;  

1.43. Ruajtja e natyrës– një sërë e masave të duhura për mirëmbajtjen ose 
restaurimin e vendbanimeve natyrore dhe popullacioneve të llojeve të egra 
të florës dhe faunës në një status të favorshëm;  

1.44. Rrjeti ekologjik - sistem i zonave të rëndësishme ekologjike të lidhura 
ndërmjet veti, te cilat me shtrirjen e balancuar biogjeografike dukshëm 
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kontribuojnë në ruajtjen e vendbanimeve, llojeve dhe larmisë biologjike të 
cilën e bëjnë zonat e rëndësishme ekologjike për Republikën e Kosovës dhe 
janë përfshirë në Rrjetin e Zonave të Rëndësishme Ekologjike të BE 
“NATURA 2000”;  

1.45. Shfrytëzim i qëndrueshëm – përdorim i përbërësve të larmisë biologjike 
në një mënyrë dhe një vëllim që nuk ndikon në zvogëlimin afatgjatë të 
larmisë biologjike, duke mirëmbajtur potencialin e saj, për të plotësuar 
nevojat dhe aspiratat e brezave, të sotëm dhe të ardhshëm;  

1.46. Shkëmb – formë unike e relievit me karakteristika të veçanta 
hidrogjeologjike dhe gjeomorfologjike;  

1.47. Shtresimet – paraqesin shtresime të mineraleve në hapësirat nëntokësore të 
formave të ndryshme - stalaktitet, stalagmitet, stalagnatet, helektitet etj.;  

1.48. Statusi i ruajtjes së llojeve - tërësia e ndikimeve vepruese në lloje të cilat 
mundë të ndikojnë në shpërndarjen afatgjatë dhe begatinë e popullacioneve 
të tyre brenda territorit të Republikës së Kosovës;  

1.49. Statusi i ruajtjes së vendbanimeve natyrore – tërësia e ndikimeve 
vepruese në vendbanimin natyror dhe llojet e tij specifike që mundë të 
ndikojnë në shpërndarjen e tyre natyrore afatgjatë strukturën dhe funksionet 
si dhe mbijetesën afatgjatë të llojeve të tyre tipike;  

1.50. Të mirat e natyrës - resurset natyrore – të gjithë përbërësit e natyrës të 
cilat njeriu i shfrytëzon për qëllime ekonomike. Të mirat e natyrës mund të 
jenë të papërsëritshme - lëndët minerale dhe të përsëritshme - të mirat 
biologjike, ujërat, toka e përsëritshme;  

1.51. Vendbanim i një lloji – mjedis i definuar nga faktorët specifik biotik dhe 
abiotik, në të cilin llojet jetojnë në të gjitha fazat e ciklit të tyre biologjik;  

1.52. Tipat e vendbanimeve natyrore me interes për Komunitetin - ato 
vendbanime natyrore të cilat gjinden në Republikën e Kosovës dhe janë ose 
mund të jenë të listuara në Direktivën e Habitateve në Aneksin e I;  

1.53. Tipat e vendbanimeve natyrore me prioritet - tipat e vendbanimeve 
natyrore në rrezik zhdukje, të cilët janë prezent në Republikën e Kosovës 
për ruajtjen e të cilave ajo ka përgjegjësi të veçantë në raport me shkallën e 
zvogëlimit natyror në territorin e caktuar të këtij lloji të vendbanimeve 
natyrore me prioritet janë të shënjuara me një yll (*) në Aneksin I;  

1.54. Tregtia - shitja dhe blerja, posedimi për qëllime komerciale, ekspozimi 
publikut, shfrytëzimin me qëllim të përfitimit material, mbajtja, shitja, ose 
transporti me qëllim shitjeje si dhe qiraja ose ndërrimi i llojeve të egra të 
bimëve dhe shtazëve të mbrojtura;  

1.55. Vend strehim – hapësirë e dedikuar për qëndrim të përkohshëm, 
përkatësisht për shërimin e shtazëve të sëmura ose të lënduara, për të vegjlit 
e braktisur të cilët vetë nuk munden të mbijetojnë në natyrë, shtazët të cilat i 
janë marr pronarit për shkak të mbajtjes së kundërligjshme në internim, 
tregtisë jo të lejuar, eksportimit, importimit dhe arsyeve tjera të përcaktuara 
me ligj;  

1.56. Vendbanim natyror - habitat – zonë tokësore ose ujore e karakterizuar 
nga tiparet gjeografike, abiotike dhe biotike, plotësisht natyrore ose gjysmë 
natyrore;  
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1.57. Vlera e mbrojtur e natyrës - vlerë e natyrës e mbrojtur nga organi i 
përcaktuar me këtë Ligj dhe i regjistruar në Regjistrin e vlerave të mbrojtura 
të natyrës dhe ka të bëjë me zonat e mbrojtura: rezervati strikt i natyrës, 
parku kombëtar, zona e veçantë, parku i natyrës, monumenti i natyrës, 
peizazhi i mbrojtur dhe monument i arkitekturës së parkut, llojet e mbrojtura 
të bimëve, kërpudhave dhe shtazëve përfshirë ekzemplarët e ngordhur të 
llojeve të egra të mbrojtura në bazë të këtij Ligji dhe akteve ndërkombëtare, 
pjesëve dhe derivateve të tyre si dhe mineraleve, fosileve dhe shtresimeve të 
mbrojtura;  

1.58. vlerat e natyrës - pjesë të natyrës të cilat meritojnë mbrojtje të veçantë me 
qëllim të ruajtjes të larmisë biologjike dhe peizazhore për shkak të 
ndjeshmërisë së tyre ose për shkak interesit shkencor, kulturor, estetik, 
arsimor, ekonomik dhe interesave tjera publike;  

1.59. Zonë – një territor gjeografik të definuar shtrirja e të cilit qartë është 
përvijuar;  

1.60. Zonë e rëndësishme ekologjike- territor i cili dukshëm kontribuon në 
ruajtjen e larmisë biologjike në Republikën e Kosovës;  

1.61. Zona e veçantë – zonë e veçantë e mbrojtur ose zonë e veçantë e ruajtjes;  
1.62. Zonë e Veçantë e Mbrojtur - ZVM - zonën e shpallur sipas Direktivës së 

BE-së për zogjtë e egër, zonat më të përshtatshme për kah madhësia dhe 
numri për ruajtjen e llojeve të listuara ne Aneksin I dhe për llojet që 
rregullisht migrojnë;  

1.63. Zonë e Veçantë e Ruajtur - ZVR - zonën e rëndësishme për Komunitetin e 
shpallur përmes masave ligjore, administrative dhe/ose aktit të kontratës kur 
masat e ruajtjes së domosdoshme janë zbatuar për mirëmbajtjen ose 
restaurimin në statusin e favorshëm të ruajtjes të vendbanimit natyror 
dhe/ose popullacionit të llojit për të cilin zona është shpallur.  

 
KREU II 

VLERAT E MBROJTURA TË NATYRËS 
 

Neni 8 
 
1. Vlerat e mbrojtura të natyrës sipas këtij ligji janë:  

1.1. zonat e mbrojtura:  
1.1.1. rezervati strikt i natyrës;  
1.1.2. parku kombëtar;  
1.1.3. zonë e veçantë – ZVM dhe ZVR;  
1.1.4. park natyre;  
1.1.5. monument natyre;  
1.1.6. peizazh i mbrojtur;  
1.1.7. monument i arkitekturës së parkut.  

1.2. llojet e mbrojtura:  
1.2.1. lloj i egër strikt i mbrojtur;  
1.2.2. lloj i egër i mbrojtur;  
1.2.3. lloj i zbutur vendor i mbrojtur.  
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1.3. mineralet, shtresimet dhe fosilet e mbrojtura.  
2. Vlerat e mbrojtura të natyrës renditen në shkallë të rëndësisë:  
 ndërkombëtare;  
 kombëtare;  
 lokale.  
3. Radhitja sipas shkallëve nga paragrafi 2. i këtij neni, përcaktohet me akt nën ligjor 

nga Ministria në bazë të vlerësimit profesional të vlerës së mbrojtur të natyrës.  
 

Neni 9 
Zonat e Mbrojtura Ndërkufitare 

 
1. Zonat e mbrojtura mund të lidhen me zonat e mbrojtura të shtetit tjetër.  
2. Plani i menaxhimit dhe masat e mbrojtjes të zonave të mbrojtura ndërkufitare, me 

marrëveshje përcaktohen me organin kompetent të shtetit në të cilin ndodhet pjesa 
e zonës së mbrojtur ndërkufitare.  

 
Neni 10 

Rezervati strikt i natyrës 
 
1. Rezervati strikt i natyrës është zonë e tokës dhe/ose ujit e pandryshuar ose shumë 

pak e ndryshuar dhe është i dedikuar ekskluzivisht për ruajtjen e natyrës së 
paprekur, hulumtime shkencore të larmisë biologjike, përcjelljen e gjendjes së 
natyrës si dhe arsimimit nëse nuk rrezikojnë zhvillimin e lirshëm të proceseve 
natyrore.  

2. Për hulumtime dhe vizita arsimore në rezervatin strikt duhet të merret leja nga 
Ministria.  

3. Në rezervatin strikt ndalohet kryerja e veprimtarive ekonomike dhe veprimtarive të 
tjera.  

 
Neni 11 

Parku kombëtar 
 
1. Parku kombëtar është zonë e gjerë e tokës dhe/ose ujit, me vlera të 

jashtëzakonshme dhe të shumëllojshme natyrore, përfshin një ose më shumë 
ekosisteme natyrore të ruajtura ose pak të ndryshuara dhe kryesisht dedikohet për 
ruajtjen e vlerave burimore të natyrës.  

2. Parku kombëtar ka rëndësi shkencore, kulturore, edukativo arsimore dhe 
rekreative.  

3. Në parkun kombëtar lejohen punët dhe veprimtaritë me të cilat nuk rrezikohet 
natyra burimore.  

4. Në parkun kombëtar ndalohet shfrytëzimi ekonomik i të mirave të natyrës.  
5. Në parkun kombëtar lejohen veprimtaritë hoteliere – turistike dhe rekreative të 

cilat janë në funksion të vizitave, arsimimit, të nevojave shëndetësore – rekreative 
dhe turistike, bujqësia ekstensive tradicionale, peshkataria nëse nuk rrezikohet 
ekzistenca e llojeve dhe baraspesha natyrore në pajtim me këtë Ligj dhe planin e 
menaxhimit. 
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6. Veprimtaritë nga paragrafi 5. të këtij neni mund të kufizohen për të ruajtur natyrën 
burimore të parkut kombëtar. 

 
Neni 12 

Zona e veçantë e mbrojtur 
 
1. Zona e veçantë e mbrojtur është zonë e tokës dhe/ose ujit me rëndësi të veçantë për 

shkak se është unike, e rrallë - reprezentative, ose është vendbanim i llojeve të egra 
dhe veçanërisht është i rëndësishëm për hulumtime shkencore.  

2. Zona e veçantë mundet me qenë: bimore, mikologjike, e vegjetacionit pyjor, 
zoologjike - ornitologjike, ihtiologjike, gjeologjike, paleontologjike, hidrogjeologjike, 
hidrologjike etj.  

3. Në zonën e veçantë nuk lejohen ndërhyrjet, punët dhe veprimtaritë të cilat munden 
me ia prishë veçoritë për shkak të cilave është shpallë zonë e veçantë - 
grumbullimi dhe shkatërrimi i bimëve, shqetësimi, kapja dhe vrasja e shtazëve, 
futja e llojeve të reja biologjike, ndërhyrjet melioruse, llojet e ndryshme të 
ekonomizimit dhe shfrytëzimi tjetër e të ngjashme.  

4. Në zonën e veçantë janë të lejuara ndërhyrjet, punët dhe veprimtaritë me të cilat 
mbahen ose përmirësohen kushtet të rëndësishme për ruajtjen e veçorive për shkak 
të cilave është shpallë zona.  

5. Vizita dhe shikimi i zonës së veçantë mund të ndalohet ose të kufizohet me masat e 
mbrojtjes.  

6. Me aktin ligjor për shpalljen e zonës së veçantë njëkohësisht mund të mbrohen 
vlera të ndryshme për shkak të së cilave shpallet zona ornitologjike – ihtiologjike, 
gjeologjiko – hidrologjike etj.  

 
Neni 13 

Parku i natyrës 
 
1. Parku i natyrës paraqet zonë të madhe natyrore ose pjesërisht artificiale të tokës 

dhe ose ujit me karakteristika ekologjik të rëndësisë kombëtare e ndërkombëtare 
me vlera të theksuara të larmisë peizazhore, edukative-arsimore, kulturo – historike 
dhe turistike – rekreative.  

2. Në parkun e natyrës lejohen veprimtarit ekonomike dhe aktivitetet tjera me të cilat 
nuk rrezikohet roli dhe karakteristikat e rëndësishme të tij.  

3. Mënyra e kryerjes se aktiviteteve ekonomike dhe shfrytëzimi i të mirave të natyrës 
në parkun e natyrës përcaktohen me kushtet për mbrojtjen e natyrës.  

 
Neni 14 

Monumenti i natyrës 
 
1. Monumenti i natyrës është pjesë ose tërësi e pjesëve të pandryshuara të natyrës së 

gjallë ose të vdekur i cili ka vlerë ekologjike, shkencore, estetike ose kulturo-
historike dhe/ose vlera turistike. 

2. Monumenti i natyrës mundet me qenë gjeologjik - paleontologjik, mineralogjik, 
hidrologjik, strukturë gjeologjike, sediment etj, gjeomorfologjik - shpella, 
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humnera, muret shkëmbore, hidrologjik - burime, ujë rrjedhë, ujëvarë, liqe, botanik 
- ekzemplarë të rrallë ose të rëndësishëm të botës bimore për një lokalitet, lokalitet 
i vogël botanik ose zoologjik i rëndësishëm për vlerat e tij shkencore.  

3. Në monumentin e natyrës dhe në afërsi të drejtpërdrejt të tij që është pjesë 
përbërëse e zonës së mbrojtur nuk lejohen veprimtaritë të cilat rrezikojnë 
karakteristikat dhe vlerat e tij.  

 
Neni 15 

Peizazhi i mbrojtur 
 
1. Peizazhi i mbrojtur është zonë natyrore ose artificiale me vlerë të madhe 

peizazhore dhe larmi biologjike ose me vlerë kulturo-historike, ose peizazh me 
veçori të ruajtura unikale karakteristike për zonën e caktuar i dedikuar për pushim 
dhe rekreacion.  

2. Në peizazhin e mbrojtur nuk lejohen ndërhyrjet dhe punët të cilat prishin 
karakteristikat për shkak të cilit është shpallë i mbrojtur.  

 
Neni 16 

Monument i arkitekturës së parkut 
 
1. Monumenti i arkitekturës së parkut është hapësirë e krijuar artificialisht - kopshti 

botanik, arboretumi, parku i qytetit, dru radhitjet, si dhe format tjera të kopshteve 
dhe parqeve, përkatësisht trungje individuale ose grupe trungjesh që kanë vlerë të 
madhe estetike, kulturo-historike, ekologjike ose shkencore.  

2. Në monumentin e arkitekturës së parkut dhe në afërsi të drejtpërdrejt të tij e cila 
është pjesë përbërëse e zonës së mbrojtur nuk janë të lejuara veprimtaritë ose punët 
të cilat mund të ndryshojnë ose të prishin vlerat për shkak të cilave është mbrojtur.  

 
Neni 17 

Llojet e mbrojtura 
 
1. Llojet e egra të cilat janë të rrezikuara dhe të rralla mbrohen si lloje strikt të 

mbrojtura dhe lloje të mbrojtura.  
2. Lloji strikt i mbrojtur mund të përcaktohet nëse:  

2.1. lloji i egër është i kërcënuar të zhduket nga territori i Republikës së Kosovës;  
2.2. është lloj endemik i përhapur në një territor të kufizuar;  
2.3. lloj i egër i mbrojtur në bazë të akteve ndërkombëtare.  

3. Lloji i mbrojtur mund të përcaktohet nëse:  
3.1. lloji i egër vendor është i ndjeshëm ose i rrallë dhe nuk kërcënohet të 

zhduket nga territori i Republikës së Kosovës;  
3.2. lloji i egër i cili nuk është i kërcënuar por për shkak dukjes së tij lehtë mund 

të ngatërrohet me llojin e egër të kërcënuar;  
3.3. lloji egër sipas akteve ndërkombëtare në fuqi.  

4. Lloj vendor i zbutur i mbrojtur mund të përcaktohet ajo racë/varietet autokton i 
bimës ose e shtazës e cila është zhvilluar si pasojë e kultivimit tradicional dhe 
paraqet vlerë të trashëgimisë natyrore.  
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5. Për çështjet për të cilat mbrojtja e llojeve të egra të mbrojtura dhe llojeve vendore 
të zbutura nuk është rregulluar me këtë ligj zbatohen dispozitat e veçanta të 
legjislacionit ne fuqi.  

 
Neni 18 

Mineralet, shtresimet dhe fosilet e mbrojtura 
 
1. Mineral i mbrojtur mund të përcaktohet ai mineral, grupime mineralesh apo 

shtresime të cilët janë të rrallë, i madhësisë ose pamjes së veçantë, ose me rëndësi 
të jashtëzakonshme shkencore që në kuptim të këtij ligji paraqet vlerë natyrore. 

2. Fosil i mbrojtur mund të përcaktohet ai fosil i cili është i rrallë, i madhësisë ose 
pamjes së veçantë ose me rëndësi të jashtëzakonshme shkencore, që në kuptim të 
këtij ligji paraqet vlerë natyrore.  

3. Mineralet, shtresimet dhe fosilet janë pronë e Republikës së Kosovës.  
4. Ndalohet shkatërrimi i mineraleve, shtresimeve dhe fosileve të mbrojtura si dhe 

vend gjetjeve të tyre.  
 

KREU III 
PROCEDURAT E SHPALLJES SË VLERAVE TË MBROJTURA 

TË NATYRËS 
 

Neni 19 
Zonat e mbrojtura 

 
1. Parkun kombëtar me ligj e shpallë Kuvendi i Republikës së Kosovës - këtu e tutje: 

Kuvendi.  
2. Rezervatin strikt, zonën e veçantë - ZVM dhe ZVR, parkun e natyrës dhe 

monumentin e natyrës me rëndësi te veçantë i shpallë Qeveria Republikës së 
Kosovës - këtu e tutje: Qeveria.  

3. Monumentin e natyrës, peizazhin e mbrojtur dhe monumentin e arkitekturës së 
parqeve, i shpallë kuvendi i komunës në territorin e së cilës gjendet, pas marrjes 
paraprake të pëlqimit nga Ministria.  

4. Zonat e mbrojtura nga paragrafi 3. i këtij neni të cilat shtrihen në territorin e dy (2) 
ose më shumë komunave me propozim të Ministrisë i shpallë Qeveria.  

5. Nëse mbrojtjen nga paragrafi 3. i këtij neni e propozon Ministria, kurse kuvendi i 
komunës në afat prej tre muajsh nga dita e pranimit të propozimit nuk e nxjerr 
aktin për mbrojtje, atë vlerë të natyrës e shpallë Qeveria.  

 
Neni 20 

Përmbajtja e propozimit për shpallje 
 
1. Propozimi i aktit për shpallje bazohet në propozimin profesional të cilin e harton 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - këtu e tutje Instituti, me të cilin 
përcaktohen vlerat e zonës e cila propozohet të mbrohet, mënyra e administrimit 
me atë zonë, si dhe propozimi i organit i cili nxjerr aktin për shpallje për sigurimin 
e mjeteve për administrimin me zonën e mbrojtur.  
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2. Baza profesionale nga paragrafi 1. i këtij neni përmban përshkrimin detal të 
veçorive të vlerave të zonës e cila mbrohet, vlerësimi i gjendjes së asaj zone, 
pasojat që dalin nga nxjerrja e aktit për shpallje, veçanërisht në të drejtën e 
pronësisë dhe veprimtaria ekonomike e hasur, si dhe vlerësimi i mjeteve të duhura 
për zbatimin e aktit për shpallje të zonës së mbrojtur.  

3. Për propozimin e shpalljes së zonës së mbrojtur informohet publiku. Me informim 
të publikut nënkuptohet qasja publike në aktin e propozuar për shpalljen e zonës së 
mbrojtur dhe bazën profesionale me dokumentacionin hartografik. 

4. Procedurën e qasjes publike në shpalljen e parqeve kombëtare, parqeve të natyrës, 
rezervatit strikt dhe zonën e veçantë i organizon dhe e udhëheqë Ministria, kurse 
procedurën e qasjes publike për shpalljen e zonave tjera të mbrojtura: - 
monumentin e natyrës, peizazhin e mbrojtur dhe monumentin e arkitekturës së 
parqeve e organizon dhe e udhëheqë kuvendi komunal.  

5. Qasja e publikut nga paragrafi 4. i këtij neni zgjatë më së paku tridhjetë (30) ditë.  
6. Propozuesi i aktit për shpalljen e zonës së mbrojtur ka detyrim që të deklarohet për 

propozimet që kanë dalë nga qasja e publikut, kurse vërejtjet e parashtruara nga 
debati bëhen pjesë përbërëse e dokumentacionit në të cilin bazohet propozimi për 
shpallje.  

7. Lajmërimi për qasjen publike shpallet në mjetet e informimit publik dhe në ueb 
faqen e Ministrisë dhe përmban shënimet, dokumentacionin hartografik dhe 
dokumentacion tjetër lidhur me zonën e propozuar për vënie në mbrojtje, afatin 
kohor për shqyrtim, datën e përfundimit të pranimit të komenteve dhe referencat e 
organit i cili i pranon komentet. 

 
Neni 21 

Përmbajtja e aktit të shpalljes 
 
1. Akti për shpalljen e zonës së mbrojtur përmban:  

1.1. emrin dhe kategorinë e zonës së mbrojtur;  
1.2. kufijtë hapësinor të zonës së mbrojtur;  
1.3. shenjen e përmasës se paraqitjes hartografike, gjegjësisht shenja tjetër të 

lokacionit;  
1.4. paraqitjen hartografike për zonën e veçantë në përmasë më së paku 1: 5000, 

kurse zonat tjera të mbrojtura 1: 25.000 me kufij të vijëzuar, gjegjësisht me 
shenjen e lokacionit, të cilat janë pjesë përbërëse e aktit për shpallje.  

2. Me qellim të pengimit të rrezikimit të zonës së mbrojtur me aktin e shpalljes mund 
të përcaktohet zona e ndikimit e cila është jashtë zonës së mbrojtur dhe 
përshkruhen masat e mbrojtjes së sajë.  

 
Neni 22 

Akti për shpallje 
 
1. Akti për shpalljen e zonës së mbrojtur nga neni 21 të këtij ligji shpallet në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
2. Pasqyrën hartografike me kufijtë e vijëzuar, përkatësisht me shenjën e lokacionit e 

ruan organi i cili e ka nxjerr aktin, kurse një kopje të aktit dhe shenjen e lokacionit 
është i detyruar t`ia dërgoj Ministrisë dhe Institutit.  
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Neni 23 
Humbja e statusit të zonës së mbrojtur 

 
Nëse zona e mbrojtur e shpallur nga Komuna i humbë vlerat për të cilat është mbrojt, 
organi i cili e ka nxjerr aktin për mbrojtje, nxjerr aktin për ndërprerjen e mbrojtjes pas 
marrjes paraprake të pëlqimit të Ministrisë, e cila nuk nevojitet kur akti për ndërprerjen 
e mbrojtjes nxirret me ligj ose me akt nënligjor të Qeverisë. 
 

Neni 24 
Mbrojtja paraprake 

 
1. Për zonat për të cilat Instituti në bazë të arsyetimit profesional përcakton se ka 

karakteristikat e zonës së mbrojtur dhe/ose është filluar procedura për marrjen nën 
mbrojtje, përcaktohet se është nën mbrojtje paraprake me nxjerrjen e vendimit për 
mbrojtjen paraprake. Vendimin për mbrojtjen paraprake e nxjerr Ministria. 

2. Me vendimin për mbrojtjen paraprake përcaktohet zona e mbrojtur, masat dhe 
kushtet e mbrojtjes dhe përcaktimi i afatit i cili nuk mundet të jetë më i gjatë se dy 
(2) vjet nga dita e nxjerrjes. 

3. Për kohën sa zgjat mbrojtja paraprake e vlerës së natyrës aplikohen dispozitat e 
këtij ligji. 

 
Neni 25 

Llojet e mbrojtura 
 

1. Llojet e egra të cilat në kuptim të këtij ligji janë të kërcënuara, Ministria në 
propozim të Institutit i shpall me akt nënligjor si lloje të mbrojtura ose strikt të 
mbrojtura në bazë të vlerësimit të shkalles së kërcënimit të llojeve të caktuara dhe 
detyrimeve që dalin nga aktet ndërkombëtare.  

2. Akti nga paragrafi 1. i këtij neni nxirret në bazë të listës të kuqe të cilën e harton 
Instituti.  

 
Neni 26 

Llojet vendore të zbutura 
 
1. Llojet vendore të zbutura të cilat janë të kërcënuara në kuptim të këtij ligji në 

propozim të Institutit, ministri i përcakton dhe i shpallë me akt nën ligjor si lloje 
vendore të zbutura të mbrojtura.  

2. Me akt nën ligjor nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen qëllimit e kultivimit, 
rregullat e kultivimit dhe ruajtja e bazave të pastra dhe të shëndosha gjenetike, si 
dhe mënyra e shfrytëzimit të llojeve të rrezikuara vendore të zbutura të cilat nuk 
janë përcaktuar me ligj të veçantë.  

 
Neni 27 

Shpallja e mineraleve, shtresimeve dhe fosileve të mbrojtura 
 
Mineralet, shtresimet dhe fosilet i përcakton dhe shpall të mbrojtura, ministri në 
propozim të Institutit. 
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Neni 28 
Regjistri i vlerave të mbrojtura të natyrës 

 
1. Vlerat e mbrojtura të natyrës regjistrohen në Regjistrin e vlerave të mbrojtura të 

natyrës.  
2. Regjistrin e vlerave të mbrojtura të natyrës e mban Ministria.  
3. Regjistrimi dhe fshirja e vlerave të mbrojtura të natyrës nga Regjistri bëhet në bazë 

të aktit për përcaktimin, përkatësisht shpalljen, ose aktin për ndërprerjen e 
mbrojtjes.  

4. Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të Regjistrit për vlerat e mbrojtura të natyrës e 
përcakton ministri me akt nën ligjor.  

5. Shënimet nga Regjistri i vlerave të mbrojtura të natyrës janë publike, përveç nëse 
përcaktohet që shënimet për shtrirjen e vlerës së mbrojtur të natyrës, janë fshehtësi 
për të ruajtur atë.  

6. Shënimet në Regjistër, ndryshimet dhe shlyerja nga ai shpallen ne “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Kosovës”.  

 
KREU IV 

ZBATIMI I MBROJTJES DHE RUAJTJES SË NATYRËS 
 

Neni 29 
Masat e përgjithshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës 

 
1. Pronarët dhe përdoruesit e ligjshëm të përbërësve të natyrës janë të detyruar t`ju 

lejojnë përfaqësuesve të organeve për kryerjen e punëve administrative dhe/ose 
profesionale në mbrojtjen e natyrës - këtu e tutje: organet kompetente - dhe 
personave të autorizuar nga ata të vizitojnë dhe të shikojnë ato me qëllim të 
hulumtimit, mbledhjes të dhënave profesionale si dhe të mbikëqyrin zbatimin e 
masave dhe kushteve të përcaktuara për mbrojtjen e natyrës. 

2. Dispozitat nga paragrafi 1. i këtij ligji vlejnë edhe për vlerat e mbrojtura të natyrës. 
 

Neni 30 
Organizimi i vozitjeve dhe parkimi 

 
1. Për organizimin e vozitjes, vozitjen dhe parkimin e automjeteve motorike - test 

vozitja, kros vozitja, vozitja jashtë rrugëve, vozitjet sportive, vozitje garuese dhe 
promovuese e ngjashëm, jashtë çdo lloji të rrugëve, në rrugët fushore dhe stazat e 
rregulluara duhet të merret leja e Ministrisë me pëlqimin e organit kompetent për 
punët e bujqësisë dhe pylltarisë.  

2. Në rastet e kryerjes të detyrës zyrtare, të veprimtarive në bujqësi, pylltari ose 
veprimtarit tjera të lejuara, kur kjo është në pajtim me këtë Ligj dhe dispozitat e 
tjera, leja nuk nevojitet.  
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Neni 31 
Ndërrimi i destinimit të tokës 

 
Në zonën e mbrojtur ndalohet ndërrimi i destinimit të tokës, e cila nuk është në pajtim 
me dokumentin e planifikimit hapësinor dhe Ligjit për Tokën Bujqësore. 
 

Neni 32 
Plehrat dhe pesticidet 

 
1. Mjetet për mbrojtjen e bimëve dhe plehrat minerale mund të përdoren në bazë të 

vlerësimit profesional dhe rezultateve të verifikimit të gjendjes së përgjithshme në 
llojet e mbrojtura, në mënyrë të pranueshme për natyrën në pajtim me 
legjislacionin ne fuqi.  

2. Në rast të dyshimit të bazuar se me përdorimin e mjeteve për mbrojtjen e bimëve 
ose plehrave minerale, rrezikohet larmia biologjike ose vlera e natyrës, përkatësisht 
përdorimi nuk është e pranueshme nga aspekti ekologjik, ministri pas marrjes 
paraprake të mendimit të organit kompetent për bujqësi e pylltari, përkohësisht me 
urdhëresë kufizon ose bënë ndalimin e përhershëm të përdorimit të mjeteve për 
mbrojtjen e bimëve ose plehrave minerale me të cilat rrezikohet larmia biologjike 
ose vlera e natyrës.  

 
Neni 33 

Ndërhyrjet në natyrë 
 
1. Vlerësimi i pranueshmerisë për rrjetin ekologjik është proces i detyrueshëm me të 

cilin vlerësohet se a ekziston besueshmëria se zbatimi i planit, programit ose 
ndërhyrjes në zonën e rrjetit ekologjik, vet ose së bashku me planet tjera, 
programet ose ndërhyrjet, mund të ketë ndikim të dukshëm në qëllimet e ruajtjes 
dhe tërësisë se zonës të rrjetit ekologjik bazuar në strukturën dhe funksionalitetin e 
saj.  

2. Vlerësimi i pranueshmerisë për rrjetin ekologjik nuk kërkohet nëse plani, programi 
apo ndërhyrja është drejtpërdrejt i lidhur me menaxhimin e zonës të rrjetit 
ekologjik.  

 
Neni 34 

 
1. Për ndërhyrjen e planifikuar në zonën e rrjetit ekologjik, e cila vet ose bashkë me 

ndërhyrjet tjera mund të këtë ndikim të dukshëm në qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë 
e zonës së rrjetit ekologjik, shqyrtohet pranueshmeria për rrjetën ekologjik në 
pajtim me ketë ligj.  

2. Për ndërhyrjen për të cilin me ligj të veçantë me të cilin rregullohet Vlerësimi i 
Ndikimit në Mjedis -VNM-kërkohet vlerësimi i ndikimit të ndërhyrjes si dhe për 
ndërhyrjen për të cilin nevoja e vlerësimit është përcaktuar gjatë procedurës së 
shqyrtimit të vlerësimit, shqyrtimi kryesor mbi pranueshmerinë e ndërhyrjes për 
rrjetën ekologjik në raport me qëllimet e ruajtjes së tërësisë të rrjetit ekologjik 
kryhet në kuadër të procedurës së detyruar për vlerësimin e ndikimit në mjedis.  
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3. Për planet dhe programet zbatimi i të cilave mund të këtë ndikim të rëndësishëm në 
qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë e rrjetit ekologjik detyrimisht zbatohet shqyrtimi i 
pranueshmerisë për rrjetin ekologjik.  

4. Për planet dhe programet, për të cilat me ligjin me të cilin rregullohet mbrojtja e 
mjedisit parashihet detyrimi i vlerësimit strategjik mjedisor si dhe për planet dhe 
programet për të cilat nevoja e vlerësimit strategjik është vërtetuar në procesin e 
shqyrtimit të atij vlerësimi, shqyrtimi kryesor mbi pranueshmerinë e planit dhe 
programit për rrjetën ekologjik në raport me qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë e zonës 
së rrjetit ekologjik kryhet në kuadër të procedurës së detyruar për vlerësimin 
strategjik të planit dhe programit.  

5. Përmbajtjen, afatin dhe mënyrën e zbatimit të procedurës së vlerësimit të 
pranueshmerisë për rrjetën ekologjike në raport me qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë 
e zonës së rrjetit, si dhe mënyrën e njoftimit të publikut, ministri e rregullon me akt 
nën ligjor. 

 
Neni 35 

 
1. Procedura e vlerësimit të pranueshmerisë për zonën e rrjetit ekologjik përbehet 

nga: vlerësimi paraprak i pranueshmerisë - në tekstin e mëtejmë: vlerësimi 
paraprak, shqyrtimi kryesor i vlerësimit për pranueshmerinë me shqyrtimin e 
alternativave tjera të përshtatshme - në tekstin e mëtejmë: vlerësimi kryesor, 
përcaktimi i interesit publik madhor dhe kushteve të kompensimit.  

2. Nëse gjatë procedurës së vlerësimit paraprak të planit ose projektit dyshohet se ai 
ka ndikim të dukshëm negativ do të refuzohet.  

 
Neni 36 

 
1. Ministria zbaton shqyrtimin paraprak për zonën e rrjetit ekologjik nëse ajo 

njëkohësisht është edhe zonë e mbrojtur në kategori të parkut kombëtar, parkut të 
natyrës, zonën e veçantë, monumentin e natyrës si dhe për ndërhyrjet për të cilat 
organi kompetent i administratës për çështjet mjedisore dhe të planifikimit 
hapësinor zbaton procedurën e VNM-së dhe procedurën për vlerësimin e nevojës 
së VNM-së sipas aktit të veçantë.  

2. Organi kompetent i komunës përgjegjës për punët e mbrojtjes së natyrës -këtu e 
tutje: organi kompetent -, në territorin e së cilës ndodhet zona e rrjetit ekologjik, 
zbaton shqyrtimin paraprak për zonën e rrjetit ekologjik e cila përfshin zonën e 
mbrojtur në kategoritë e peizazhit të mbrojtur dhe monumentit të arkitekturës së 
parkut, si dhe për ndërhyrjet në zonën e cila nuk është veçanërisht e mbrojtur dhe 
për te cilën organi kompetent i administratës e zbaton VNM - në dhe procedurën e 
shqyrtimit për nevojën e VNM-së sipas aktit të veçantë. Gjatë procedurës të 
shqyrtimit paraprak organi i aministratës është i detyruar të kërkoj mendimin 
paraprak të Institutit.  

3. Nëse gjatë procedurës së shqyrtimit paraprak nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni 
vërtetohet se ndërhyrja e planifikuar nuk ka ndikim të dukshëm në zonën e rrjetit 
ekologjik, Ministria gjegjësisht organi i administratës lëshon vërtetimin mbi 
pranueshmerinë e ndërhyrjes. Nëse vërtetohet se ndërhyrja mund të ketë ndikim të 
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dukshëm në zonën e rrjetit ekologjik, Ministria gjegjësisht organi i administratës 
do ta refuzoj dhënien e autorizimit në fazën e parë.  

4. Vendimi nga paragrafi 3. i këtij neni nuk do te nxirret në rastin kur me aktin e 
veçantë nga lëmi i mbrojtjes së mjedisit për ndërhyrje zbatohet procedura e VNM-
së gjegjësisht shqyrtimi mbi nevojën e vlerësimit. Ne atë rast Ministria gjegjësisht 
organi i administratës në vend të vendimit do të jap mendim për detyrimin e 
zbatimit te procedurës të shqyrtimit kryesor. Në procedurën e cila do të zbatohet 
sipas aktit të veçantë nga lëmi i mbrojtjes së mjedisit, ky mendim është i 
detyrueshëm gjatë nxjerrjes së vendimit mbi nevojën e shqyrtimit të vlerësimit të 
ndikimit të ndërhyrjes në mjedis.  

5. Përmbajtja e përafërt e aktit nga ky nen përcaktohet në aktin nën ligjor nga 
paragrafi 5. neni 34 i këtij ligji.  

 
Neni 37 

 
1. Shqyrtimin kryesor e zbaton Ministria gjegjësisht organi i administratës komunale.  
2. Nëse me shqyrtimin kryesor vërtetohet se ndërhyrja e planifikuar nuk ka ndikim të 

dëmshëm në qëllimet e ruajtjes dhe tërësisë së zonës së rrjetit ekologjik, Ministria 
gjegjësisht organi i administratës, nxjerr vendimin për lejimin e ndërhyrjes. Me 
vendim përcaktohen masat për zbutjen e pasojave të dëmshme në zonë.  

3. Gjatë shqyrtimit kryesor organi i administratës ose organi kompetent i komunës 
duhet të kërkoj mendimin paraprak të Institutit, ndërsa vendimin nga paragrafi 2. e 
këtij nenit, t’ia parashtrojë Ministrisë.  

4. Nëse me shqyrtimin mbi pranushmerinë e ndërhyrjes në rrjetën ekologjik 
vërtetohet se ndërhyrja e planifikuar ka ndikim të dëmshëm në qëllimet e ruajtjes 
dhe tërësinë e zonës së rrjetit, Ministria, gjegjësisht organi i administratës, nxjerr 
vendimin me të cilin refuzohet kërkesa për zbatimin e ndërhyrjes. Organi i 
administratës vendimin e vet ja parashtron Ministrisë.  

5. Kur shqyrtimi kryesor zbatohet ne procedurën e VNM-së në pajtim me Ligjin për 
Mbrojtjen e Mjedisit, shqyrtimi kryesor nuk do të zbatohet si procedurë e ndarë 
sipas këtij ligji. Ne atë rast në procedurën e VNM-së, studimi duhet të përmbaj të 
gjitha shënimet e parapara për shqyrtimin kryesor të pranueshmerisë për rrjetën 
ekologjike, në harmoni me aktin nga neni 34 paragrafi 5. i këtij ligji.  

6. Vendimi nga paragrafi 2. dhe 4. i këtij neni nuk do të nxirret në rastet kur sipas 
dispozitave të veçanta nga lëmi i mbrojtjes së mjedisit zbatohet vlerësimi i 
ndikimit të ndërhyrjes në mjedis. Në atë rast vendimi mbi pranueshmerinë e 
ndërhyrjes në mjedis do të përmbajë edhe shqyrtimin e pranueshmerisë për rrjetën 
ekologjik në harmoni me ketë ligj.  

 
Neni 38 

 
1. Nëse gjatë shqyrtimit të pranueshmerisë të ndërhyrjes në zonën e rrjetit ekologjik 

vërtetohet se ndërhyrja e planifikuar ka ndikim të dëmshëm në rrjetë dhe nuk ka 
zgjedhje tjera të përshtatshme pa ndikim të dukshëm, ndërhyrja megjithatë mund të 
ndërmerret nëse për ketë ekzistojnë arsye imperativi të interesit publik madhor, 
duke përfshirë atë social dhe ekonomik.  
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2. Pala në procedurë, ose pala e interesuar, mundet Ministrisë ti parashtroj kërkesën 
për fillimin e procedurës për përcaktimin e interesit publik madhor dhe kushteve të 
kompensimit.  

3. Nëse vërtetohet ekzistimi i interesit publik madhor nga paragrafi 1. i këtij neni, 
Ministria nxjerr vendimin për lejimin e zbatimit të ndërhyrjes së planifikuar. Me 
vendim përcaktohen kushtet e kompensimit me qëllim të ruajtjes së lidhshmërisë 
së përgjithshme të rrjetit ekologjik.  

4. Nëse nuk vërtetohet ekzistimi i interesit publik madhor, Ministria me vendim do ta 
refuzoi kërkesën për zbatimin e ndërhyrjes.  

5. Përjashtimisht, nëse në zonën e rrjetit ekologjik gjendet tipi i vendbanimit dhe/ose 
lloji nga Regjistri i vendbanimeve të rëndësishme dhe llojeve veçanërisht të 
rrezikuara, interesi publik madhor për shkak të cilit ndërhyrja e planifikuar lejohet 
vetëm në rast kur lidhshmëria ka të bëjë me shëndetin e popullatës dhe sigurinë 
publike, ose në vendosjen e kushteve dukshëm më të volitshme mjedisore, ose 
arsyet tjera të interesit publik madhor për të cilat vendimin e nxjerr Qeveria me 
pjesëmarrjen e publikut. Me vendim përcaktohen kushtet e kompensimit, kushtet 
me qellim të ruajtjes së lidhshmërisë së rrjetit ekologjik.  

6. Përjashtimisht, në rastet kur me aktet e veçanta nga lëmi i mbrojtjes së mjedisit për 
ndërhyrje zbatohet procedura e vlerësimit të ndikimit të ndërhyrjes në mjedis, për 
interesin publik madhor dhe kushtet e kompensimit organet kompetente nga 
paragrafët 3., 4,. dhe 5. të këtij neni nuk nxjerrin vendim në harmoni me ketë ligj, 
por japin mendime të cilat janë detyruese në procedurën e vlerësimit të ndikimit të 
ndërhyrjes në mjedis.  

7. Regjistrin nga paragrafi 5. të këtij neni e nxjerr ministri.  
 

Neni 39 
 
1. Për planet dhe programet për të cilat sipas ligjit me të cilin rregullohet mbrojtja e 

mjedisit nuk është i detyruar Vlerësimi Strategjik Mjedisor –VSM apo shqyrtimi 
për nevojën e VSM, dhe zbatimi i të cilave mund të ketë ndikim të rëndësishëm në 
qëllimet e ruajtjes dhe tërësisë të zonës të rrjetit ekologjik, procedurën e shqyrtimit 
të pranueshmerisë për rrjetën e zbaton Ministria.  

2. Për planet dhe programet nga paragrafi 1. i këtij neni shqyrtimi i pranueshmerisë 
për rrjetin ekologjik zbatohet në procedurën e dhënies së kushteve, masave dhe 
pëlqimit paraprak në harmoni me nenet 124, 125 dhe 126 të këtij ligji.  

3. Shqyrtimi i pranueshmerisë për rrjetin ekologjik në raport me qëllimet e ruajtjes 
dhe tërësisë së zonës së rrjetit, për planet dhe programet për të cilat me ligjin i cili 
rregullon mbrojtjen e mjedisit është paraparë detyrimi për vlerësim strategjik 
mjedisor shqyrtimi mbi nevojën e vlerësimit strategjik, zbatohet në harmoni me 
nenin 34 paragrafi 4. dhe nenin 40 të këtij ligji. 

 
Neni 40 

 
1. Për planet dhe programet nga neni 39 paragrafi 3. të këtij ligji, për të cilat është 

përcaktuar detyrimi i vlerësimit strategjik mjedisor, shqyrtimin paraprak për zonën 
e rrjetit ekologjik e zbaton Ministria.  
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2. Për planet dhe programet nga neni 39 paragrafi 3. të këtij ligji, për të cilat me 
Ligjin për mbrojtjen e mjedisit është përcaktuar detyrimi për shqyrtimin e 
vlerësimit strategjik mjedisor, shqyrtimi paraprak për zonën e rrjetit ekologjik 
zbatohet në kuadër të procedurës së shqyrtimit të vlerësimit strategjik sipas 
dispozitave nga lëmi i mbrojtjes së mjedisit.  

3. Nëse me vlerësimin paraprak për planin dhe programin nga paragrafi 1. dhe 2. të 
këtij neni vërtetohet që ai mund të ketë ndikim të dukshëm në zonën e rrjetit 
ekologjik, Ministria jep mendimin me të cilin përcakton nevojën e zbatimit të 
vlerësimit kryesor për rrjetën ekologjik.  

4. Shqyrtimi kryesor për zonën e rrjetit ekologjik zbatohet në kuadër të procedurës 
për vlerësim strategjik mjedisor sipas dispozitave të veçanta nga lëmi i mbrojtjes së 
mjedisit.  

 
Neni 41 

 
1. Nëse bartësi i ndërhyrjes nuk i ndërmerr masat e zbutjes nga neni 37 paragrafi 2. 

dhe kushtet e kompensimit nga neni 38 paragrafi 3. dhe 5. të këtij ligji, ato do ti 
zbatoj organi i administratës ose organi kompetent i komunës me shpenzime të tij.  

2. Organi i administratës ose organi kompetent i komunës me vendim përcakton 
detyrimin e bartësit të ndërhyrjes për bartjen e shpenzimeve dhe lartësinë e 
shpenzimeve te ekzekutimit.  

3. Ankesa ne vendim nga paragrafi 2. i këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.  
 

Neni 42 
 
1. Ndërhyrjet në natyrë planifikohen në atë mënyrë që të shmangen dhe të bihen në 

masën më të ulët dëmtimet e natyrës. 
2. Gjatë zbatimit të ndërhyrjes bartësi i ndërhyrjes është i detyruar që të veproj në 

mënyrë që sa më pak ta dëmtoj natyrën, e pas mbarimit të ndërhyrjes është i 
detyruar që në zonën e ndikimit të ndërhyrjes të vendos gjendjen e njëjtë ose 
përafërsisht të njëjtë e cila ishte para ndërhyrjes gjegjësisht të bëjë përtëritjen e 
natyrës. 

 
Neni 43 

Autoritetet përgjegjës për vendimmarrje 
 
1. Ministria i përcakton kushtet e veçanta për mbrojtjen e natyrës në procedurën e 

dhënies të lejes së lokacionit për ndërtim dhe kryerje të punëve dhe ndërhyrjeve në 
territorin e parkut kombëtar, zonën e veçantë, parkun e natyrës, monumentin e 
natyrës, si dhe jashtë kufirit të zonës për ndërtim për objektet me rendësi për 
Republikën e Kosovës të përcaktuara me akt të veçantë.  

2. Leja nga paragrafi 1. i këtij neni lëshohet vetëm nëse ndërtimi i objekteve është i 
paraparë me Planin hapësinor të zonës së mbrojtur dhe janë zbatuar procedurat e 
VNM-së dhe pranueshmerisë për natyrën.  

3. Organi kompetent i komunës gjatë procedurës të dhënies së lejes së lokacionit për 
ndërtim dhe kryerje të punëve ndërtimore dhe ndërhyrjeve në territorin e peizazhit 
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të mbrojtur, monumentin e arkitekturës së parqeve, si dhe jashtë kufirit të zonës 
ndërtimore, përcakton kushte e veçanta për mbrojtjen e natyrës.  

 
Neni 44 

Kompensimi për dëmet e shkaktuara në natyrë 
 
1. Kushtet e kompensimit përcaktohen varësisht nga dëmtimi i paraparë ose i 

shkaktuar në zonën rrjetit ekologjik si dhe mundësia e kthimit në gjendje të 
përafërt burimore.  

2. Gjatë zgjedhjes së kushteve të kompensimit përparësi ka kompensimi me zonën e 
cila i ka karakteristika e njëjta ose të ngjashme si zona e dëmtuar e rrjetit ekologjik 
për të cilën zbatohet kompensimi, dhe me të cilin sigurohet lidhshmëria dhe tërësia 
e rrjetit ekologjik.  

3. Llojet e kushteve të kompensimit janë:  
3.1. krijimi i zonës së kompensimit e cila ka veti të njëjta ose të ngjashme si 

zona e dëmtuar e rrjetit ekologjik;  
3.2. krijimi i zonës tjetër të rrjetit ekologjik;  
3.3. pagesa e shumës në para në vlerën e dëmit të shkaktuar zonës së rrjetit 

ekologjik në rast kur nuk munden të realizohen kushtet e kompensimit;  
3.4. nëse dëmi nuk mund të kompensohet, ndërhyrja ndalohet.  

4. Për zonën e rëndësishme ekologjik të “NATURA 2000”, kusht i kompensimit 
mund të jetë vetëm krijimi i zonës me karakteristika të njëjta ose të ngjashme të 
cilat i ka pasur zona e rrjetit së dëmtuar, bazuar në qëllimet e ruajtjes, strukturën 
dhe funksionalitetin e zonës së rrjetit ekologjik.  

5. Ministria i përcakton kushtet e kompensimit. Shuma në para në emër të 
kompensimit paguhet në Buxhetin e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 45 

Detyrimet e shkaktarit të dëmit 
 
1. Nëse ndërhyrja në natyrë ose shfrytëzimi i të mirave të natyrës kryhet pa kushtet e 

përcaktuara për mbrojtjen e natyrës ose në kundërshtim me kushtet e dhëna për 
mbrojtjen e natyrës dhe për këtë paraqiten dëmtime në natyrë, bartësi i ndërhyrjes, 
përkatësisht shfrytëzuesi i të mirave të natyrës është i detyruar që pa shtyrje dhe në 
shpenzime të veta t`i mënjanoj pasojat e dëmshme të krijuara nga veprimi i vetë.  

2. Nëse bartësi i ndërhyrjes në natyrë, përkatësisht shfrytëzuesi i të mirave të natyrës 
nuk i mënjanon pasojat e dëmshme në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, të 
njëjtat do ti mënjanoi organi i administratës ose organi kompetent i komunës me 
shpenzime të bartësit të ndërhyrjes.  

3. Organi i administratës ose organi kompetent i komunës me vendim e përcakton 
detyrimet e bartësit të ndërhyrjes në natyrë, përkatësisht shfrytëzimin e të mirave të 
natyrës, për kompensim të shpenzimeve dhe lartësinë e shpenzimeve të 
ekzekutimit.  

4. Ankesa ne vendim nga paragrafi 3. i këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.  
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Neni 46 
Mbrojtja e ekosistemeve 

 
1. Mbrojtja e ekosistemeve realizohet përmes zbatimit të masave të ruajtjes të larmisë 

biologjike në shfrytëzimin e të mirave të natyrës dhe rregullimin e hapësirës si dhe 
me mbrojtjen e tipave të vendbanimeve. 

2. Instituti mbanë kadastrën e ekosistemeve dhe bashkërisht me personin i cili 
menaxhon me të mirën e natyrës e përcjell gjendjen - monitorimin e ekosistemeve 
të veçanta dhe të kërcënuara, gjegjësisht të tipave të vendbanimeve në pajtim me 
këtë ligj. 

 
Neni 47 

Mbrojtja e ekosistemeve pyjore 
 
1. Ruajtja e larmisë biologjike të ekosistemeve pyjore bëhet në pajtim me këtë ligj 

dhe legjislacionin ne fuqi.  
2. Ruajtja e larmisë biologjike të pyjeve dhe ekonomizimi me pyje bazohet në 

parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbajtjen e sistemit natyror të llojeve dhe 
përtëritjen e tyre natyrore.  

3. Ekonomizimi me pyje në kuptim të paragrafit 2. të këtij neni bëhet sipas parimeve 
të certifikimit të pyjeve dhe sipas dispozitave të veçanta.  

4. Për zonat e mbrojtura në të cilat nuk lejohet shfrytëzimi ekonomik i të mirave të 
natyrës, në bazë të përcjelljes së gjendjes, nxirret programi i mbrojtjes të 
ekosistemeve pyjore i cili përmban masat e mbrojtjes dhe përparimit të tyre.  

5. Programin e mbrojtjes se ekosistemeve pyjore nga paragrafi 4. i këtij neni e harton 
dhe zbaton Drejtoria e cila administron me zonën e mbrojtur, dhe nxirret në pajtim 
me dispozitat e veçanta për rregullimin e pyjeve, me pëlqimin e Ministrisë.  

 
Neni 48 

Pyllëzimi 
 
1. Pyllëzimi në vendet ku këtë e lejojnë kushtet e vendbanimeve, bëhet me llojet 

vendore të drunjve me llojet që shprehin përbërjen natyrore, duke shfrytëzuar 
metodat e përshtatshme natyrore me lejen e Ministrisë.  

2. Pyllëzimi i sipërfaqeve jo pyjore bëhet nëse me këtë nuk rrezikohet tipat e 
vendbanimeve të rrallë dhe jo pyjor.  

3. Tipat e vendbanimeve të kërcënuara dhe të rralla përfshihen në planet e 
ekonomizimit me pyje të zonës së caktuar në bazë të kartës të tipave të 
vendbanimeve nga neni 62 i këtij ligji.  

 
Neni 49 

Ruajtja e ekosistemeve pyjore me masa biologjike dhe bioteknike 
 
1. Për të ruajtur larminë biologjike të pyjeve, lejohet përdorimi i mjeteve biologjike 

dhe bioteknike për mbrojtjen e bimëve.  
2. Nëse paraqitet shkaktari i cili mund të shkaktoj dëme të mëdha ekonomike dhe nuk 
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ekziston mjet përkatës biologjik ose bioteknik, mund të përdoren mjete kimike pas 
marrjes së lejes të organit kompetent për punët e bujqësisë dhe pylltarisë dhe 
pëlqimit të Ministrisë.  

 
Neni 50 

Ruajtja e larmisë biologjike gjatë prerjes së pyjeve 
 
1. Për të ruajtur larminë biologjike në të gjitha pyjet duhet siguruar mbetjen e një 

përqindjeje të drunjëve që kanë arrit pjekurinë, të vjetër dhe të tharë, veçanërisht 
drunjtë me zgavra, sipas kushteve për mbrojtjen e natyrës të cilat janë pjesë 
përbërëse e planeve menaxhuese.  

2. Kushtet e mbrojtjes së natyrës përcaktohen për ndonjë tip të pyllit ekologjik-
ekonomik ose shkallë rregulluese dhe janë pjesë përbërëse e planeve menaxhuese.  

3. Gjatë kryerjes të prerjes të sipërfaqeve të mëdha pyjore sipas planeve menaxhuese, 
duhet të lihet një pjesë e vogël e pa prerë e cila do të mundësojë ruajtjen e larmisë 
biologjike.  

4. Për të pasuruar larminë biologjike dhe peizazhore në menaxhimin me pyjet, duhet 
që në masë sa më të madhe të ruhen pjesët pa drunj të pyjeve: livadhet, kullotat si 
dhe skajet e pyjeve.  

 
Neni 51 

Ekosistemet shkëmbore 
 
1. Ekosistemet shkëmbore paraqesin vlera natyrore të rëndësisë kombëtare dhe 

ndërkombëtare sipas këtij ligji.  
2. Me planet e menaxhimit me të mirat e natyrës në zonat shkëmbore, përcaktohet 

ndikimi i mundshëm në ekosistemin shkëmbor pas marrjes paraprake të pëlqimit të 
Ministrisë.  

 
Neni 52 

Objektet speleologjike 
 
1. Objektet speleologjike janë pronë e Republikës së Kosovës.  
2. Për objektet speleologjike Instituti e harton dhe e mbanë kadastrën speleologjike si 

pjesë e Regjistrit të Vlerave të mbrojtura të Natyrës.  
3. Për çdo objekt të zbuluar speleologjik ose pjesë e tij duhet të informohet Ministria 

në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  
4. Për objektin e zbuluar speleologjik Ministria pas marrjes të mendimit nga Instituti 

në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e njoftimit për zbulimin e objektit 
speleologjik nxjerr vendim me të cilin përcaktohet procedura e veprimit në 
vazhdim.  

5. Nëse Ministria nuk nxjerr vendim në afatin nga paragrafi 4. i këtij neni, 
konsiderohet se hulumtimi dhe mbrojtja e objektit të zbuluar nuk nevojitet, dhe 
personi juridik ose fizik mund ti vazhdoje punët ose veprimtaritë në pajtim me 
aktin e veçantë.  
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Neni 53 
Ndalesat në objektet speleologjike 

 
1. Ndalohet dëmtimi, shkatërrimi bartja e shtresimeve të mineraleve ose fosileve, 

bota e gjallë e objektit speleologjik, gjetjet arkeologjike, fosileve dhe gjetjeve tjera, 
ndryshimi i kushteve të vendbanimit në objekt, mbi të dhe në afërsi të drejtpërdrejt 
të tij.  

2. Për të gjitha aktivitetet në objektin speleologjik duhet të merret leja nga Ministria e 
veçanërisht për:  
2.1. shfrytëzimi dhe rregullimi i objektit speleologjik dhe pjesëve të tij;  
2.2. hapja dhe/ose mbyllja e hyrjes/daljes në objektin speleologjik, si dhe për 

ndërtimin, përtëritjen ose sanimin e çdo objekti nëntokësor;  
2.3. kryerja e hulumtimeve shkencore dhe profesionale;  
2.4. zhytja në objekt speleologjik;  
2.5. xhirimi i filmave në objektet e speleologjike;  
2.6. punët dhe veprimtaritë të cilat ndikojnë në veçoritë themelore, në kushtet 

dhe florën e faunën natyrore në objektin speleologjik ose në mbi sipërfaqen 
e tij.  

2.7. vizitat e organizuara dhe fotografimi në objektet speleologjike bëhet me 
lejen e administratës së objektit speleologjik. 

3. Për kryerjen e hulumtimeve shkencore dhe profesionale, shoqatave speleologjike 
mund të lëshohet leja një (1) vjeçare.  

4. Vendimi për leje përmban edhe kushtet për mbrojtjen e natyrës.  
 

Neni 54 
Të drejtat e pronarit të tokës ku gjendet objekti speleologjik 

 
1. Pronari ose bartësi i së drejtës të tokës në të cilën gjendet objekti speleologjik nuk 

guxon të rrezikoj ose dëmtoj objektin speleologjik, të mbyllë hyrjen, të pengojë 
shfrytëzimin e tij për aq sa është e lejuar si dhe është i detyruar të mundësoj qasje 
dhe vizita në atë objekt vetëm për qëllime të lejuara.  

2. Pronari ose bartësi i të drejtës në tokën në të cilën gjendet objekti speleologjik ka 
të drejtën e përparësisë në ndarjen e koncesionit ose të drejtën e kompensimit për 
kufizimet të cilat i janë bërë për shkak të shfrytëzimit të objektit speleologjik 
përpjesëtimisht prej shkallës së zvogëlimit. Lartësia e kompensimit përcaktohet me 
marrëveshje, në rast të konfliktit vendosë gjykata kompetente. Kompensimi 
paguhet nga mjetet e Buxhetit të Kosovës.  

3. Nëse për shfrytëzimin e objektit speleologjik jepet koncesioni, bartësi i koncesionit 
për kufizimet të cilat i janë bërë pronarit i paguan kompensimin në pajtim me 
paragrafin 2. të këtij neni. 

 
Neni 55 

Mbrojtja e ligatinave 
 
1. Ligatinat përfshirë edhe ujërat, në kuptim të këtij ligji paraqesin vlera natyrore dhe 

për këtë duhet të ruhen në gjendje natyrore ose të përafërt natyrore.  
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2. Në çështjet e mbrojtjes të ligatinave, përfshirë ujërat të cilat nuk janë rregulluar me 
këtë ligj, zbatohen dispozitat e akteve të veçanta.  

3. Të gjithë liqenet dhe kënetat natyrale, pranë brigjeve më të mëdha se 0,01 ha, 
moçalet natyrale dhe artificiale më të mëdha se 0,25 ha, burimet dhe përroskat me 
brezin bregor prej dy (2) metrash, në kuptim të këtij ligji paraqesin zonë të 
rëndësishme ekologjike.  

 
Neni 56 

Ndalesat në ligatinë 
 
1. Në ligatina nuk lejohet ndarja e ujë rrjedhjes, tharja, mbyllja ose ndryshimi i 

burimit, nëse me këtë rrezikohet ekzistenca e vlerave të natyrës dhe ruajtja e 
larmisë biologjike.  

2. Sasinë e ujit në ligatina nga paragrafi 1. i këtij neni e cila është e domosdoshme për 
ekzistencën e vlerave natyrore dhe ruajtjen e larmisë biologjike, e përcakton 
Ministria në bazë të studimit të cilin e harton Instituti për sasitë e nevojshme të 
rezervave ujore në ligatina në bashkëpunim me personin juridik i cili menaxhon 
me ujëra.  

3. Organet e administratës ose organet kompetente të komunës në kuadër të fushë 
veprimtarisë së vetë, si dhe personat juridik e fizik në kryerjen e veprimtarisë janë 
të detyruar të sigurojnë minimumin biologjik të ujit në ligatina.  

 
Neni 57 

Minimumi biologjik 
 
1. Me qëllim të mbrojtjes të mbi jetesës, natyrës së shëndoshë dhe ruajtjes së larmisë 

biologjike dhe peizazhore në vendbanimet ujore, ndarjen e rrjedhave ujore në 
drejtim që kontribuon degradimin e vendbanimit ujor, zvogëlimin e sasisë së ujit 
nën minimum biologjik, ndalohet tharja dhe pengimi i burimeve, moçaleve dhe 
vendbanimeve tjera ujore. 

2. Minimumi biologjik është sasia më e ulët e ujit sipërfaqësor e cili mundë të 
sigurohet gjatë vitit, me përjashtim të rasteve kur rrjedha natyrore është më e ulët 
se minimumi biologjik i përcaktuar, i cili mundëson ruajtjen e baraspeshës natyrore 
të vendbanimeve ujore si dhe karakteristikave peizazhore të rrjedhës ujore dhe nuk 
zvogëlon gjendjen e parametrave mjedisor të ujërave sipërfaqësor.  

3. Sasia e ujit në vendbanimet ujore sipas paragrafit 2. të këtij neni, i nevojshëm për 
mbi jetesë të llojeve të tyre të egra, si dhe për ruajtjen e larmisë biologjike dhe 
peizazhore përcaktohen sipas metodologjisë të nxjerr në bazë të dispozitave të 
Ligjit për ujërat.  

 
Neni 58 

Parandalimi i ndotjes së ligatinave 
 
1. Me qëllim të ruajtjes së larmisë biologjike dhe peizazhore të ligatinave, masat dhe 

aktivitetet që duhet të ndërmerren për parandalim të ndotjes së ligatinave dhe 
shkarkimin e ujërave në ligatina, rregullohen në bazë të dispozitave të këtij ligji 
ose akteve tjera.  
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2. Organi administratës ose organi kompetent i komunës në kuadër të kompetencave 
dhe përgjegjësive të veta, si dhe personat juridik dhe fizik të cilët zhvillojnë 
aktivitete ekonomike ose tjera duhet të bëjnë trajtimin e ujërave komunale dhe 
industriale të cilat i shkarkojnë në ujërat e ligatinave.  

 
Neni 59 

Ruajtja e kullosave 
 
Për të ruajtur larminë biologjike, kullosat menaxhohen përmes kullotjes së bagëtive 
dhe kositjes, përshtatjes të llojit të barit dhe shfrytëzimit të pranueshëm të mjeteve për 
mbrojtjen e bimëve dhe plehrave minerale. 
 

Neni 60 
Ruajtja e peizazhit bujqësor 

 
1. Për ta ruajtur larminë biologjike dhe peizazhore të tokave të punueshme duhet 

ruajtur skajet e vlefshme të vendbanimeve të rrezikuara: gardhiqet, trungje 
individuale, grup trungjesh, moçale dhe skajet e livadheve.  

2. Gjatë planifikimit të zgjerimit të tokës bujqësore, duhet që në masë sa më të madhe 
të ruhen vendbanimet ekzistuese ose të krijohen vendbanime të reja nga paragrafi 
1. i këtij neni si dhe të planifikohet orari dhe madhësia në mënyrën e cila do të 
siguroj vlerat më të mëdha të vendbanimeve për larminë biologjike dhe peizazhore.  

 
Neni 61 

Ruajtja e rrjetit ekologjik 
 
1. Me ruajtjen e rrjetit ekologjik sigurohet ruajtja e tipave të vendbanimeve në 

gjendje të favorshme, përkatësisht përtëritja e vendbanimeve të cilat nuk janë në 
gjendje të favorshme.  

2. Tipi i vendbanimit është në gjendje të favorshme nëse:  
2.1. zona natyrore e shtrirjes së tij dhe sipërfaqja të cilën e mbulon është stabile 

ose është duke u rritur;  
2.2. ekziston, dhe në një të ardhme të afërt do të mbahet struktura dhe funksioni i 

domosdoshëm për ekzistencën e tij afatgjatë;  
2.3. është e garantuar gjendja e favorshme e llojeve të rëndësishme biologjike.  

 
Neni 62 

 
1. Tipat e vendbanimeve dokumentohen me kartën e vendbanimeve si dhe përcillet 

gjendja sa ato janë të kërcënuara.  
2. Tipat e vendbanimeve janë të kërcënuara, nëse nuk janë në gjendje të favorshme 

dhe/ose kërcënohen nga zhdukja.  
3. Zonat e tipave të vendbanimeve të rralla dhe të kërcënuara janë zona të 

rëndësishme ekologjik në kuptim të këtij ligji.  
4. Llojet e tipave të vendbanimeve, hartat e vendbanimeve, tipat e vendbanimeve të 

rralla dhe të kërcënuara si dhe masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipave të 
vendbanimeve ministri i përcakton me akt nen ligjor.  
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5. Përcjelljen e gjendjes së sa është kërcënuar një vendbanim e bënë Instituti.  
 

Neni 63 
Zonat e rëndësishme ekologjike 

 
1. Zonat e rëndësishme ekologjike janë:  

1.1. zonat të cilat janë të veçanta, të shumëllojshme ose të ruajtura mirë, dhe të 
cilat janë të rëndësisë ndërkombëtare;  

1.2. zonat të cilat dukshëm kontribuojnë në ruajtjen e larmisë biologjike dhe 
peizazhore në Republikën e Kosovës;  

1.3. zonat e tipave të vendbanimeve të cilat janë të kërcënuara në shkallë 
botërore, evropiane dhe shtetërore;  

1.4. llojet e vendbanimeve të cilat janë të kërcënuara në shkallë botërore, 
evropiane dhe shtetërore;  

1.5. vendbanimet e llojeve endemike në Republikën e Kosovës;  
1.6. zonat të cilat dukshëm kontribuojnë në lidhshmërinë gjenetike të 

popullacioneve të llojeve biologjike - korridoret ekologjik;  
1.7. rrugët migruese të shtazëve;  
1.8. komplekse të ruajtura pyjore.  

2. Sistemi i zonave të rëndësishme ekologjike të lidhura ose të afërta ndërmjet veti të 
cilat me shtrirje të baraspeshuar bio gjeografike dukshëm kontribuojnë në ruajtjen 
e baraspeshës natyrore dhe larmisë biologjike krijojnë rrjetin ekologjik. Brenda 
rrjetit ekologjik pjesët e saj lidhen me korridore ekologjik natyrore ose artificiale.  

3. Rrjetin ekologjik me sistemin e zonave të rëndësishme ekologjike dhe korridoreve 
ekologjike në propozim të Ministrisë me akt nën ligjor e shpallë Qeveria.  

4. Ndalohen veprimet të cilat mund të ndikojnë ne shkatërrimin ose dëmtimin e 
dukshëm dhe të përhershëm të zonës së rëndësishme ekologjike.  

 
Neni 64 

 
1. Zonë e rëndësishme ekologjike “NATURA 2000”, është ajo zonë, e rëndësishme 

për llojet e zogjve të egër dhe llojet e kafshëve te egra, bimëve, vendbanimeve të 
tyre dhe llojet e vendbanimeve, të cilat ne mbështetje të standardeve 
ndërkombëtare i përcakton me vendim Qeveria e Republikës së Kosovës, në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji. Me vendim përcaktohen edhe qëllimet e ruajtjes të zonës 
së rëndësishme ekologjike, kahet për ruajtjen ose arritjen e statusit të favorshëm të 
llojeve të egra, vendbanimeve të tyre dhe tipave të vendbanimeve, mënyra e 
menaxhimit, përcjellja - monitorimi si dhe rregullat tjera të veprimit, të 
domosdoshëm për ruajtjen e zonës se rëndësishme ekologjike. 

2. Kriteret për zgjedhjen e zonave “NATURA 2000” janë të njëjta si në Aneksin III të 
Direktivës së Habitateve dhe për territoret më të përshtatshme në numër dhe 
madhësi të Direktivës për Zogjtë e Egër.  

3. Menaxhimi me zonat e rëndësishme ekologjike nga paragrafi 1. i këtij neni 
sigurohet me masat e ruajtjes dhe përmirësimin e vetive të tyre të cilat janë të 
rëndësishme për ruajtjen në gjendje të volitshme të vendbanimeve natyrore dhe 
llojeve me interes për BE dhe autoritetet duhet të sigurojnë ndërmarrjen e masave 
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për të shmangur përkeqësimin jo vetëm nga veprimet e njeriut por edhe nga 
dukurit natyrore.  

4. Për të ruajtur zonat e rëndësishme ekologjike “NATURA 2000” dhe përmirësimin 
e lidhshmërisë të rrjetit ekologjik, ruhen dhe zhvillohen veçoritë të cilat janë më të 
rëndësishme për ruajtjen e gjendjes së volitshme të llojit të mbrojtur në bazë të 
akteve ndërkombëtare.  

5. Nuk lejohen veprimtaritë dhe zhvillimet të cilat munden me sjellë deri te 
shkatërrimi ose ndonjë dëmtim i dukshëm ose i përhershëm në zonat e rëndësishme 
ekologjike “NATURA 2000”. 

6. Për planin, programin dhe/ose ndërhyrjen të cilin vetëm ose së bashku me plan 
tjetër, program dhe/ose ndërhyrjen e cila mund të ketë ndikim të rëndësishëm në 
qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë e zonës së rëndësishme ekologjike nga paragrafi 1. i 
këtij neni, zbatohet shqyrtimi i pranueshmerisë për rrjetin ekologjik, në pajtim me 
nenet 34 deri 41 të këtij ligji. 

 
Neni 65 

Masat nxitëse për ruajtjen dhe mbrojtjen e larmisë biologjike 
 
1. Ruajtja e llojeve të egra të kërcënuara, llojeve vendore të zbutura dhe tipave të 

rrezikuara të vendbanimeve mbështetet me mjete financiare dhe kompensime si 
dhe me kredi të volitshme për punët në mbrojtje.  

2. Mbështetja financiare dhe masat tjera mbështetëse janë të destinuara edhe 
mbrojtjes dhe ruajtjes së larmisë biologjike dhe peizazhore, e veçanërisht nxitjen e 
ekonomisë që respekton dhe zbaton masat e ruajtjes të larmisë biologjike dhe 
peizazhore, të cilat nuk janë të dëmshme për natyrën si dhe për dhënien e 
kompensimeve personave juridik e fizik të cilët për shkak të mbrojtjes së larmisë 
biologjike dhe peizazhore pësojnë kufizime ose dëme të caktuara.  

3. Mbështetja financiare dhe kompensimi nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni 
përcaktohen me akte nen ligjore.  

 
Neni 66 

Ruajtja e larmisë gjenetike 
 
1. Materiali gjenetik shfrytëzohet në pajtim me këtë ligj dhe aktet tjera ligjore.  
2. Marrja e materialit gjenetik nga natyra për shfrytëzim nuk bën të rrezikoj 

ekzistencën e ekosistemit dhe popullacionet të llojeve në vendbanimet e tyre.  
 

Neni 67 
Qasja në burime gjenetike 

 
1. Qasja në burimet gjenetike u lejohet të gjithëve sipas kushteve të njëjta të 

përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore.  
2. Rezultatet e hulumtimeve dhe zhvillimeve të dala nga shfrytëzimi i burimeve 

gjenetike shfrytëzohen në bazë të ligjit në pajtim me aktet e veçanta.  
3. Askush nuk mundet të bëhet pronarë i materialit gjenetik të krijuar në bazë të 

materialit gjenetik të llojeve të egra.  
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Neni 68 
Banka e gjeneve 

 
1. Në bankat e gjeneve ruhet materiali gjenetik, popullacioni i mbikëqyrur ose i 

kultivuar ose pjesë të shtazëve, kërpudhave ose bimëve, veçanërisht farat, sporet, 
qelizat gjinore dhe materiali tjetër gjenetik, i cili administrohet me qëllim të 
ruajtjes së llojeve, përkatësisht të begative të tyre gjenetike. Kushtet për punën e 
bankave të gjeneve i përcakton organi i administratës shtetërore për shkencë me 
pëlqimin e Ministrive përkatëse.  

2. Me bankat e gjeneve administrojnë personat juridik ose fizik të autorizuar në bazë 
të këtij ligji ose akteve të veçanta.  

3. Autorizimin nga paragrafi 2. i këtij neni e lëshon organi i administratës shtetërore 
kompetent për shkencë me pëlqimin e Ministrisë.  

 
Neni 69 

Inventarizimi, hulumtimi dhe përcjellja e gjendjes 
 
1. Instituti ka për detyrë të bëjë inventarizimin e të gjithë përbërësve të larmisë 

biologjike, gjeologjike e peizazhore - llojet, tipat e vendbanimeve, gjeolokaliteteve 
dhe tipave të peizazheve paraqitjen hartografike të llojeve të kërcënuara, 
gjeolokaliteteve dhe tipat e vendbanimeve si dhe plotësimin e përhershëm dhe me 
kohë të tyre.  

2. Shënimet për inventarizim mbahen në Ministri. Shënimet janë publike, përveç në 
rastet kur mbrojtja e llojeve të egra ose vendbanimeve shpallen sekrete.  

 
Neni 70 

 
1. Instituti monitoron dhe organizon përcjelljen e statusit të ruajtjes së natyrës.  
2. Përcjellja e gjendjes të ruajtjes së natyrës përfshinë:  

2.1. përcjelljen dhe vlerësimin e gjendjes të llojeve biologjike, vendbanimeve të 
tyre, tipave të vendbanimeve, zonave të rëndësishme ekologjik, 
ekosistemeve, rrjetit ekologjik dhe tipave të peizazheve;  

2.2. përcjelljen e ndryshimeve të vlerave gjeologjike - dukuritë e rrëshqitjeve, 
shembjeve, burimeve të reja, që përfshinë hartimin e hartave të veçanta 
gjeologjike si bazë për hulumtime dhe përcjellje të vazhdueshme;  

2.3. përcjelljen e gjendjes të vlerave të mbrojtura të natyrës.  
3. Shënimet për përcjelljen e gjendjes për ruajtjen e natyrës, monitorimin i dorëzohen 

Ministrisë. Shënimet janë publike, përveç në rastet kur mbrojtja llojeve të egra ose 
vendbanimeve shpallen sekrete.  

 
Neni 71 

Hulumtimi i zonave të mbrojtura 
 
1. Hulumtimet e vlerave të mbrojtura të natyrës dhe objekteve speleologjike mund të 

kryhen në mbështetje të vendimit të Ministrisë. Vendimi me të cilin lejohet 
hulumtimi, përmban kushtet nën të cilat ato mund të kryhen.  
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2. Pronari ose bartësi i të drejtës së shfrytëzimit të tokës ose sipërfaqes ujore, duhet të 
mundësoi hulumtimin e vlerave të mbrojtura të natyrës personit i cili ka lejen nga 
paragrafi 1. i këtij neni. Për kufizimet pronari nuk ka të drejtë në kompensim, 
përveç nëse argumenton se për shkak të kësaj ka pësuar dëm material.  

3. Personi i cili ka kryer hulumtimet është i detyruar që me rezultatet e hulumtimeve 
ta njoftoi Ministrinë dhe Institutin në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e 
përfundimit të hulumtimeve.  

4. Nxjerrja e llojeve të egra dhe pjesëve të tyre nga territori i Republikës së Kosovës 
për qëllime shkencore të cilat nuk janë vlera të mbrojtura të natyrës në kuptim të 
këtij ligji mund të bëhet vetëm në bazë të vendimit të Ministrisë. 

 
Neni 72 

 
Instituti mban sistemin informativ e të dhënave të mbrojtjes së natyrës si pjesë e 
sistemit të përbashkët informativ të Ministrisë, sipas standardeve dhe detyrimeve 
ndërkombëtare të pranuara. 
 

KREU V 
MASAT E VEÇANTA PËR MBROJTJEN DHE RUAJTJEN E NATYRËS 

 
Neni 73 

Zbatimi i mbrojtjes në zonat e mbrojtura 
 
1. Rregullimi i hapësirës, mënyra e shfrytëzimit, rregullimit dhe mbrojtjes të 

hapësirës në parkun kombëtar rregullohet sipas bazave të të dhënave profesionale 
të cilën e harton Ministria dhe planit hapësinor të zonave me karakteristika të 
veçanta.  

2. Planin hapësinor të parkut kombëtar e miraton Kuvendi  
 

Neni 74 
 
1. Masat e mbrojtjes të zonave të mbrojtura janë pjesë përbërëse e dokumenteve të 

planifikimit hapësinor, planeve të administrimit, planeve të menaxhimit si dhe 
dispozitave të tjera në bazë të këtij ligji të cilat rregullojnë çështjet e mbrojtjes, 
ruajtjes, përparimit dhe shfrytëzimit të parkut kombëtar, parkut të natyrës dhe 
zonave tjera të mbrojtura.  

2. Masat e mbrojtjes nga paragrafi 1. i këtij neni kanë të bëjnë me ndalesat ose 
kufizimet e ndërhyrjeve në hapësirë: ndërtimi e objekteve të infrastrukturës, 
ndërtimi i objekteve të reja transite, komunale, energjetike, telekomunikacionit dhe 
rrugëve, mihja ose mbulimi i terrenit, mihja dhe nxjerrja e gurëve, mineraleve, 
shtresimeve ose fosileve, deponimi i mbeturinave dhe lëshimi i ujërave të ndotura, 
ndryshimi i regjimit të ujërave, evitimi i përmbytjeve, përdorimi i të mirave të 
natyrës për qëllime ekonomike, kryerja e veprimtarive përmirësuese, mënjanimi i 
mureve të gjalla dhe përbërësve tjerë të natyrës, mbjellja e monokulturave, 
grumbullimi i kërpudhave, bimëve dhe pjesëve të tyre, shqetësimi, vrasja ose kapja 
e shtazëve, gjuetia, peshkimi, veprimtaritë rekreative - sportive, vendosja e 
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reklamave dhe shenjave të tjera, vizita dhe shikimi si dhe aktivitetet tjera të cilat 
munden me rrezikuar vlerën e mbrojtur të natyrës.  

3. Në zonat e mbrojtura ndalohet kryerja e ushtrimeve dhe aktiviteteve të tjera 
ushtarake të cilat mund t’i rrezikojnë vlerat e natyrës.  

 
Neni 75 

 
1. Në rezervatin strikt, parkun kombëtar, zonën e veçantë, parkun e natyrës, peizazhin 

e mbrojtur, dhe në monumentin e arkitekturës së parkut ndalohet: 
1.1. të kryhen aktivitete nënujore pa lejen e Ministrisë, gjegjësisht organit të 

administratës ose organit kompetent të komunës;  
1.2. të ankerohen dhe/ose lidhen lundrat jashtë vendit të caktuar me plan 

hapësinor;  
1.3. peshkimi rekreativ pa leje ose në kundërshtim me kushtet e dhëna në leje;  
1.4. dëmtimi dhe/ose shkatërrimi i shenjës dhe/ose tabelës informuese;  
1.5. ndezja e zjarrit jashtë vendbanimeve dhe/ose vendeve që për ketë qellim 

janë të shënjuara dhe të caktuara;  
1.6. xhirimi ose fotografimi për qëllime komerciale pa lejen e Ministrisë, 

gjegjësisht organit të administratës ose organit kompetent të komunës;  
1.7. fluturimi me fluturake ultra të lehtë pa lejen e Ministrisë gjegjësisht organit 

të administratës ose organit kompetent të komunës;  
1.8. vendosja e pllakave informative, panove reklamuese ose tjera pa lejen e 

Ministrisë, gjegjësisht organit të administratës ose organit kompetent të 
komunës;  

1.9. vizita dhe/ose shikimi pa biletë kur ajo është e detyruar;  
1.10. hedhja e mbeturinave jashtë vendit të paraparë për këtë;  
1.11. larja jashtë vendeve të caktuara nga drejtoria e cila administron me zonën.  

 
Neni 76 

Rregullorja për rendin e brendshëm 
 
1. Me rregulloren për rendin e brendshëm më hollësisht rregullohen çështjet dhe 

përcaktohen masat e mbrojtjes, ruajtjes, përparimit dhe shfrytëzimit të parkut 
kombëtar dhe parkut të natyrës, zonave të mbrojtura dhe vlerave tjera të mbrojtura 
të natyrës.  

2. Rregulloren nga paragrafi 1. i këtij neni e nxjerr Ministri pas marrjes tsë pëlqimit 
nga Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kur resurset bazë janë 
pyjet.  

3. Rregulloret për rendin e brendshëm të parqeve kombëtare dhe parqeve të natyrës si 
dhe zonave tjera të mbrojtura të natyrës shpallen në Gazetën Zyrtare të Republikës 
se Kosovës.  

 
Neni 77 

Administrimi me zonën e mbrojtur 
 
1. Me zonat e mbrojtura administrojnë drejtoritë.  
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2. Drejtoritë për administrimin me parkun kombëtar, parkun e natyrës, monumentin e 
natyrës me rëndësi të veçantë me vendim i themelon Ministria. 

3. Drejtoritë për administrimin me zonat tjera të mbrojtura ose vlerat tjera të 
mbrojtura të natyrës i themelojnë kuvendet e komunave me pëlqim të Ministrisë.  

4. Zonat e mbrojtura të shpallura nga Qeveria, që shtrihen në territorin e parkut 
kombëtar ose parkun e natyrës, kufizohen me to ose gjenden drejtpërdrejt afër 
kufirit të tyre i administron drejtoria e cila administron me parkun kombëtar ose 
parkun e natyrës.  

 
Neni 78 

 
1. Drejtoritë nga neni 77 i këtij ligji kryejnë veprimtarinë e mbrojtjes, mirëmbajtjes 

dhe përparimit të zonës së mbrojtur me qëllim të mbrojtjes dhe ruajtjes të natyrës 
burimore, sigurimin e papenguar të proceseve natyrore dhe shfrytëzimit të 
qëndrueshëm të mirave të natyrës si dhe mbikëqyrin zbatimin e kushteve dhe 
masave të mbrojtjes të natyrës në zonën të cilin e administrojnë.  

2. Drejtoritë të cilat administrojnë me parqet e natyrës mbikëqyrin edhe mënyrën e 
kryerjes së veprimtarive të lejuara ekonomike me qëllim të sigurimit të 
shfrytëzimit racional dhe të qëndrueshëm të mirave të natyrës.  

3. Drejtoria mundet të kryejë edhe veprimtari të tjera të përcaktuara me aktin për 
themelim kur ato shërbejnë për kryerjen e veprimtarive nga paragrafi 1. dhe 2. i 
këtij neni.  

 
Neni 79 

 
1. Mjetet për punë të drejtorisë dhe kryerjen e veprimtarive nga neni 78 të këtij ligji 

sigurohen nga:  
1.1. buxheti i Republikës së Kosovës ose buxheti i komunës;  
1.2. të hyrat nga shfrytëzimi i vlerave të mbrojtura të natyrës;  
1.3. të hyrat nga kompensimi;  
1.4. të hyrat tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e veçanta.  

 
Neni 80 

 
1. Mbikëqyrjen e ligjshmërisë të punës dhe akteve nënligjore të drejtorisë që 

administron me zonat e mbrojtura të cilat i themelon Kuvendi ose Qeveria e 
Republikës së Kosovës e kryen Ministria.  

2. Mbikëqyrjen e ligjshmërisë të punës dhe akteve nënligjore të drejtorive të cilat 
administrojnë me zonat e mbrojtura të cilat i themelojnë komunat e kryejnë organet 
kompetente të komunës.  

3. Mbikëqyrjen e punës profesionale të drejtorive nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni e 
kryen Ministria.  
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Neni 81 
Plani i menaxhimit me zonën e mbrojtur 

 
1. Menaxhimi me rezervatin strikt, parkun kombëtar, parkun e natyrës, zonën e 

veçantë, peizazhin e mbrojtur kryhet në bazë të planit të menaxhimit.  
2. Plani i menaxhimit nxirret në kohëzgjatje prej dhjetë (10) vjetësh.  
3. Plani i menaxhimit përcakton kahet e zhvillimit, mënyrën e kryerjes të mbrojtjes, 

shfrytëzimit dhe menaxhimit me zonën e mbrojtur, dhe kahet më të përafërta për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave të natyrës në zonën e mbrojtur duke pas në 
konsideratë nevojat e komunitetit lokal.  

4. Personat juridik dhe fizikë të cilët kryejnë veprimtarinë e mbrojtjes të zonës së 
mbrojtur janë të detyruar t`i përmbahen planit të menaxhimit.  

5. Pas kalimit të periudhës prej pesë (5) vjetësh, bëhet analiza e zbatimit të planit të 
menaxhimit dhe rezultatet e arritura dhe sipas nevojës bëhet revidimi i planit të 
menaxhimit sipas mënyrës dhe procedurës të përcaktuar për nxjerrjen e tij. 

 
Neni 82 

 
1. Plani i menaxhimit i zonës së mbrojtur nga neni 81 paragrafi 1. i këtij ligji 

përmban:  
1.1. qëllimet dhe politikën e menaxhimit të zonës së mbrojtur me përbërësit:  

1.1.1. vizionin, misionin dhe qëllimet e zonës së mbrojtur;  
1.1.2. politikën e menaxhimit me zonën e mbrojtur.  

1.2. kahet e mbrojtjes të zonës së mbrojtur, me përbërësit:  
1.2.1. vlerësimi i gjendjes të zonës të mbrojtur dhe të ndikuar;  
1.2.2. koncepti i mbrojtjes i tërë zonës dhe pjesëve të caktuara të sajë;  
1.2.3. përcjellja e gjendjes të zonës të mbrojtura dhe vlerave të sajë;  
1.2.4. mbrojtja dhe menaxhimi i vlerave të natyrës dhe të kulturës si dhe të 

mirave të natyrës në zonën e mbrojtur;  
1.2.5. zhvillimi veprimtarive të lejuara në zonën e mbrojtur;  
1.2.6. vizita në zonën e mbrojtur - programi i vizitave, interpretimit;  
1.2.7. lidhja e zonës së mbrojtur me zonat në fqinjësi;  
1.2.8. ndikim në mjedis dhe kompleksi ekonomiko-shoqëror.  

1.3. zbatimi i planit me përbërësit:  
1.3.1. kahet për lidhjet me planet sektoriale;  
1.3.2. aktivitetet për zbatimin planeve;  
1.3.3. mbikëqyrjen për zbatimin e planit;  
1.3.4. shpenzimet për zbatimin e planit;  
1.3.5. mënyrat dhe burimet e financimit të planit;  
1.3.6. struktura institucionale dhe bartësit e aktiviteteve në menaxhimin e 

zonës së mbrojtur.  
2. Plani i menaxhimit zbatohet sipas programit vjetor të mbrojtjes, ruajtjes, 

shfrytëzimit dhe përparimit të zonës së mbrojtur.  
3. Propozimin e planit të menaxhimit, drejtoria është e detyruar ta japë në shikim 

publik në pajtim me nenin 151 të këtij ligji.  
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Neni 83 
Objektet speleologjike 

 
1. Nëse objekti speleologjik gjendet në zonën e mbrojtur ose zonën e veçantë të 

mbrojtur me atë objekt menaxhon drejtoria e cila administron me zonën në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji.  

2. Nëse objekti speleologjik ndodhet jashtë zonës së mbrojtur ose nuk është i 
veçanërisht i mbrojtur, kryerja e veprimtarisë së vizitave dhe shikimit mund ti 
besohet personit fizik dhe juridik në bazë të koncesionit.  

 
Neni 84 

Mbrojtja e peizazheve 
 
Në planifikimin e rregullimit të hapësirës si dhe në planifikimin e shfrytëzimit të 
mirave të natyrës duhet të sigurohet ruajtja e veçorive karakteristike të peizazheve si 
dhe mirëmbajtja e vlerave biologjike, gjeologjike dhe kulturore të cilat e përcaktojnë 
rëndësinë dhe përjetimin estetik të tij. 
 

Neni 85 
 
1. Peizazhet sipas rëndësisë, karakteristikave dhe veçorive të tyre ndahen në tipa të 

peizazheve të cilat shprehin larminë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore.  
2. Me karakteristika të rëndësishme të veçorive të peizazheve në kuptim të këtij Ligji 

nënkuptohen pjesët e natyrës karakteristike për tipat e caktuar të peizazheve ose 
përbërësve artificial të peizazheve të cilat kanë vlerë natyrore, historike, kulturore, 
shkencore dhe estetike.  

3. Tipat e peizazheve dhe peizazhet veçanërisht të vlefshme si vlera të mbrojtura të 
natyrës në propozim të Institutit i përcakton Ministria, me pjesëmarrjen e publikut, 
organit kompetent të komunës dhe personave juridik e fizik të cilët kanë interes në 
përcaktimin e vlerës të peizazhit.  

4. Përcjelljen e gjendjes të veçorive të rëndësishme dhe karakteristike të peizazheve e 
bëjnë komunat në bashkëpunim me Institutin dhe personat tjerë juridik të 
autorizuar.  

 
Neni 86 

Mbrojtja dhe ruajtja e llojeve të egra 
 
1. Llojet e egra paraqesin:  

1.1. ekzemplarët e bimëve që kanë mbirë vetë, kërpudhat dhe shtazët që jetojnë 
të lira si dhe ekzemplarët e tyre për kultivim;  

1.2. format e tyre zhvillimore - vezët, larvat, krizalidët, farërat, frytet, micelet;  
1.3. pjesët dhe derivatet e tyre;  
1.4. prodhimet e fituara nga to që lehtë dallohen.  

2. Nuk lejohet pa arsye të justifikuar shtazët e egra të shqetësohen, të kapen, të 
lëndohen, të zvogëlohet numri i popullacionit të llojeve të tyre - vrasja, mënjanimi, 
shkatërrimi ose dëmtimi i vendbanimeve të tyre si dhe ndryshimi i kushteve 
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jetësore të tyre në masën në të cilën lloji do të kërcënohet. Arsyen e justifikuar e 
përcakton Ministria.  

3. Nuk lejohet zhdukja e llojeve të egra vendore.  
4. Gjendja e favorshme e llojeve të egra sigurohet me mbrojtjen e vendbanimeve të 

tyre dhe ndërmarrjen e masave mbrojtëse për disa lloje sipas dispozitave të këtij 
ligji.  

5. Gjendja e favorshme e llojit të egër është atëherë kur shtrirja dhe numri i atij 
popullacioni është në suaza të luhatjes natyrore dhe nuk tregon trend afatgjatë të 
zvogëlimit, si dhe nëse vendbanimet janë mjaft të mëdha që sigurojnë ruajtje 
afatgjatë të popullacionit.  

 
Neni 87 

 
1. Gjatë kryerjes së ndërhyrjeve në natyrë dhe shfrytëzimi i të mirave të natyrës me të 

cilat ndikohen vendbanimet e llojeve të egra, zbatohen masat, metodat dhe mjetet 
teknike të cilat kontribuojnë në ruajtjen e gjendjes së mirë të llojeve, përkatësisht të 
cilat më së paku pengojnë llojet e egra ose vendbanimet e popullacioneve të tyre, si 
dhe mund të kufizohen ndërhyrjet në vendbanimet e popullacioneve të llojeve të 
shtazëve të cilat përputhen me periudhat e tyre të rëndësishme jetësore.  

2. Ruajtja e llojeve të egra dhe vendbanimeve të tyre nga paragrafi 1. i këtij neni, 
është pjesë përbërëse e masave dhe kushteve për mbrojtjen e natyrës nga neni 124 i 
këtij ligji.  

 
Neni 88 

 
1. Rrugët publike, rrugët ose ndërtimet tjera të cilat kalojnë përmes rrugëve të 

njohura migruese të shtazëve të egra, ndërtohen në mënyrën e cila mundëson 
kalimin e sigurt të shtazëve të egra në largësi hapësinore përkatëse.  

2. Korridoret ekologjike të ndërtuara të cilat sigurojnë kalim të sigurt dhe të 
papenguar të shtazëve të egra gëzojnë mbrojtje si vlera të natyrës.  

3. Masat e mbrojtjes, detyruesit e mbrojtjes dhe mënyra e mirëmbajtjes të 
vendkalimeve nga paragrafi 2. i këtij neni, ministri e përcakton me akt nën ligjor 
me pëlqim të organit kompetent për transport.  

 
Neni 89 

 
1. Shtyllat dhe komponentët teknike të largpërçuesve të mesëm ndërtohen në 

mënyrën e cila i mbron zogjtë nga goditja e rrymës.  
2. Shtyllat dhe komponentët teknike të ndërtuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe 

të cilën në shkallë të lartë rrezikojnë zogjtë, në afat prej pesë (5) vjet nga hyrja në 
fuqi të këtij ligji duhet të ndërmerren masat e domosdoshme për mbrojtjen e zogjve 
nga goditja e rrymës.  

3. Dispozitat nga paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni nuk zbatohen për përçuesit e 
hekurudhave.  
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Neni 90 
Grumbullimi i bimëve, kërpudhave dhe pjesëve të tyre si dhe kapja 

ose vrasja e shtazëve 
 
1. Grumbullimi i bimëve, kërpudhave dhe pjesëve të tyre si dhe kapja ose vrasja e 

shtazëve të cilat i përkasin kategorisë të llojeve të egra të mbrojtura nga neni 17 i 
këtij ligji, me qëllim të përpunimit, tregtisë dhe qarkullimit tjetër, nëse me këtë ligj 
ose ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe, nevojitet marrja e lejes nga Ministria. 
Leja lëshohet me vendim.  

2. Veprimet nga paragrafi 1. i këtij neni mund të kryhen me pëlqimin e pronarit ose 
bartësit të së drejtës në të mirat e natyrës.  

 
Neni 91 

Futja e llojeve te egra 
 
1. Ndalohet futja e llojeve të egra të huaja në natyrë në territorin e Republikës së 

Kosovës dhe në ekosistemet në të cilat ato natyrshëm nuk jetojnë.  
2. Ndalohet futja e llojeve të huaja të peshqve në ujërat natyrale dhe gjysmë natyrale 

si dhe bartja e atyre llojeve në hurdha të peshqve dhe në ligatina të tjera.  
3. Me përjashtim nga paragrafi 1. i këtij neni lejohet futja nëse është bazuar në 

aspektin shkencor dhe profesional dhe është i pranueshëm në aspektin e mbrojtjes 
së natyrës dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm.  

4. Vendimin nga paragrafi 3. e këtij neni e nxjerr Ministria duke u bazuar në studimin 
për vlerësimin e rrezikut të futjes në natyrë, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  

5. Shpenzimet e hartimit të studimit dhe zbatimi i procedurës të vlerësimit të rrezikut 
të futjes në natyrë i bartë personi juridik ose fizik i cili ka parashtruar kërkesën për 
lëshimin e lejes.  

6. Nuk konsiderohet futje, kultivim i llojeve egra të huaja në kushtet e kontrolluara të 
cilat pa mundësojnë përhapjen e tyre në natyrë.  

7. Mënyra e zbatimit të vlerësimit të rrezikut dhe hartimi i studimit të vlerësimit të 
rrezikut nga futja, ri futja dhe kultivimi, procedurën e lëshimit të lejes si dhe 
mënyrën e marrjes së mendimit të publikut, ministri e rregullon me akt nën ligjor.  

 
Neni 92 

Futja pa qellim 
 
Nëse vjen deri të futja e llojeve të huaja pa qellim në territorin e Republikës së 
Kosovës, ose nëse ekziston dyshimi i bazuar se do të vijë deri t`e futja e tillë, ministri 
me urdhëresë i përcakton masat e veprimit me qëllim të asgjësimit ose pengimit të 
përhapjes së mëtutjeshme të llojeve të huaja të futura. 
 

Neni 93 
Rifutja e llojeve të egra 

 
1. Rifutja e llojeve të egra të zhdukura në mjedisin natyror në territorin e Republikës 

së Kosovës, mund të bëhet me lejen e Ministrisë, e cila lëshohet në bazë të studimit 



 
Ligjet administrative 

 510 

të vlerësimit të rrezikut nga rifutja në natyrë, pas marrjes të pëlqimit paraprak të 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 

2. Shpenzimet e hartimin e studimit dhe zbatimin e procedurës për vlerësimin e 
ndikimit të ri futjes në natyrë i bartë personi juridik ose fizik i cili e ka bërë 
kërkesën për dhënien e lejes. 

 
Neni 94 

Mënyra e shfrytëzimit të llojeve të egra të mbrojtura 
 
1. Shfrytëzimi i llojeve të egra të mbrojtura lejohet në mënyrën dhe sasinë që 

popullacioni i tyre në shkallë shtetërore ose lokale mos të rrezikohet.  
2. Ministri dhe ministri kompetent për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, secili në 

fushën e vetë të veprimtarisë, përcaktojnë masat për mbrojtjen e llojeve të egra të 
mbrojtura të cilat përmbajnë:  
2.1. ndalesën sezonale për shfrytëzimin dhe kufizimet tjera për shfrytëzimin e 

popullacioneve;  
2.2. ndalesën e përkohshme ose lokale e shfrytëzimit me qëllim të përtëritjes të 

popullacioneve në shkallë të mjaftueshme;  
2.3. rregullimin e tregtimit, mbajtjen dhe transportin e ekzemplarëve të gjallë 

dhe të vdekur për qëllim tregtie.  
3. Ministria mbanë evidencën për mënyrën dhe sasinë e shfrytëzimit të llojeve të egra 

të mbrojtura për të përcaktuar përcjelljen e gjendjes të popullacionit. Nëse 
vërtetohet se për shkak të shfrytëzimit, lloji i egër i mbrojtur është kërcënuar, 
ministri mundet të nxjerrë vendim me të cilën ndalohet ose kufizohet shfrytëzimi i 
atij lloji.  

 
Neni 95 

 
1. Ndalohet përdorimi i mjeteve për kapjen dhe vrasjen e llojeve të egra si dhe 

shfrytëzimi i të gjitha mjeteve të cilat munden me shkaktuar zhdukjen lokale ose 
shqetësime serioze të popullacioneve të atyre llojeve e posaçërisht: 
1.1. kurthet;  
1.2. shigjetat;  
1.3. pajisjet elektrike vrasëse ose joshëse;  
1.4. pajisjet artificiale ndriçuese;  
1.5. pajisjet tjera zhurmuese ose verbuese;  
1.6. transmetues të zërit - magnetofoni, kasetofoni, të cilët emitojnë zëra të 

thirrjes, dhembjes ose të lajmërimit;  
1.7. pajisjet për ndriçimin e cakut;  
1.8. shënjestrat optike për gjueti natën me mundësi të rritjes elektronike ose 

paraqitjes të fotografisë;  
1.9. eksplozivet;  
1.10. helmet ose karremat helmues;  
1.11. armët automatike ose gjysmë automatike me karikatorin i cili mund të zërë 

me shumës se dy (2) fishekë;  
1.12. fluturaket;  
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1.13. mjetet motorike në lëvizje;  
1.14. dhe mjetet tjera të përcaktuara me konventa ndërkombëtare.  

 
Neni 96 

Llojet e egra strikt të mbrojtura 
 
1. Disa lloje të egra mund të jenë strikt të mbrojtura në tërë territorin e Republikës së 

Kosovës ose në ndonjë pjesë të saj.  
2. Masat për mbrojtjen e llojeve të egra strikt të mbrojtura dhe masat për mbrojtjen e 

vendbanimeve të tyre Ministria i përcakton me planin e menaxhimit dhe planin e 
veprimit.  

3. Nëse ndonjë zonë është vendbanim i përkohshëm i llojit të egër strikt të mbrojtur, 
kurse mbrojtja e tij nuk mund të sigurohet në ndonjë mënyrë tjetër, ministri mundet 
me vendim, pas marrjes të mendimit nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural ta shpall at zonë ose ndonjë pjesë të tij përkohësisht të mbrojtur 
por jo më gjatë se gjashtë (6) muaj.  

 
Neni 97 

 
1. Ndalohet vjelja, mbledhja, shkatërrimi, prerja ose shkulja e bimëve dhe 

kërpudhave strikt të mbrojtura të cilat mbijnë vetë.  
2. Ndalohet mbajtja dhe tregtia me llojet e bimëve dhe kërpudhave strikt të mbrojtura 

të cilat mbijnë vetë.  
3. Kafshët strikt të mbrojtura që lirshëm jetojnë në natyrë ndalohet:  

3.1. të merren nga natyra;  
3.2. të kapen dhe/ose vriten me qëllim;  
3.3. të dëmtohen dhe/ose shkatërrohen me qëllim format e zhvillimit, çerdhet ose 

strofkat, si dhe zonat e shumëzimit dhe pushimit të tyre;  
3.4. të shqetësohen me qëllim, posaçërisht gjatë kohës së shumëzimit, rritjes së 

të vegjëlve, migrimit dhe dimërimit, nëse shqetësimi do të jetë i 
rëndësishëm në raport me qëllimet e mbrojtjes;  

3.5. me qellim të shkatërrohen dhe/ose të merren vezët nga natyra ose të mbahen 
vezët e zbraztë;  

3.6. të dëmtohen ose shkatërrohen zonat e tyre të shumëzimit ose pushimit;  
3.7. të fshehën, mbahen, kultivohen, tregtohen, importohen, eksportohen, 

transportohen dhe tjetërsohen ose në çfarëdo mënyre të përvetësohen dhe 
preparohen.  

4. Mbrojtje gëzojnë edhe bimët e kërpudhat që mbijnë vetë, si dhe shtazët e egra të 
cilat gjenden në parkun kombëtar, rezervatin strikt, si dhe në zonën e veçantë, kur 
kemi të bëjmë me bimët dhe kërpudhat që mbijnë vetë si dhe shtazët e egra për 
shkak të cilave zona është marr nën mbrojtje si dhe të gjitha shtazët nëntokësore 
edhe nëse nuk janë të mbrojtura si lloje individuale, nëse me aktin për mbrojtje të 
asaj zone për ndonjë lloj të posaçëm nuk është përcaktuar ndryshe.  

5. Për kapjen e paqëllim dhe/ose vrasjen e llojeve të shtazëve strikt të mbrojtura 
informohet Ministria. Ministria mbanë evidencë për kapjen dhe/ose vrasjen 
paqëllimtë të shtazëve strikt të mbrojtura si dhe vendosë për masat e mbrojtjes me 
qëllim të pengimit të ndikimit negativ në disa lloje.  
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Neni 98 
 
1. Me përjashtim nga dispozitave nga neni 97 të këtij ligji, në rast të mos ekzistimit të 

mundësive tjera të përshtatshme dhe nëse përjashtimi nuk dëmton ekzistencën e 
popullacionit të caktuar, Ministria mund të lejoj veprimet me qellim të:  
1.1. mbrojtjes së bimëve, kërpudhave dhe shtazëve, si dhe mbrojtjen e 

vendbanimeve natyrore;  
1.2. parandalimit të dëmeve të mëdha në kultura, në bagëti, në pyje, në fermat e 

peshqve, në ujëra e në forma të tjera të pronësisë;  
1.3. mbrojtjes së shëndetit publik dhe të sigurisë, të sigurisë të fluturimeve ajrore 

ose të interesave të tjera parësore publike;  
1.4. hulumtimit dhe arsimimit, ripopullimit, ri futjes dhe riprodhimit të 

domosdoshëm.  
2. Për të mbajtur gjendjen e favorshme të llojit Ministria në bazë selektive dhe të 

kufizuar mund të lejoj marrjen, kapjen deri në njëfarë mase, mbajtjen ose çdo 
shfrytëzim tjetër të arsyeshëm të ndonjë lloji strikt të mbrojtur në sasi të vogla dhe 
në kushte të mbikëqyrjes strikte.  

 
Neni 99 

 
1. Disa ekzemplar të llojeve të shtazëve të egra strikt të mbrojtura mund të mbahen në 

internim, të kultivohen, të shiten dhe blihen me lejen e Ministrisë me kusht që:  
1.1. ekzemplarët sipas ligjit janë të importuar në Republikën e Kosovës dhe e 

kanë pronarin;  
1.2. ekzemplarët ligjërisht janë fituar në Republikën e Kosovës;  
1.3. pronësia për ekzemplarët është fituar para se lloji është mbrojt me ligj;  
1.4. është rasti nga neni 98 i këtij ligji.  

2. Përjashtimisht nga neni 97 i këtij ligji, disa lloje të shtazëve, kërpudhave dhe 
bimëve strikt të mbrojtura mund të vihen në qarkullim, përkatësisht të eksportohen 
dhe importohen me qëllim të tregtisë, me lejen e Ministrisë si dhe të eksportohen e 
importohen për qëllime shkencore, për shkëmbime, ekspozita e të ngjashme, në 
bazë të lejes së Ministrisë.  

3. Gjetësi i shtazës është i detyruar të informoj institucionin më të afërt të veterinarisë 
dhe Ministrinë për:  
3.1. gjetjen e ekzemplarit të ngordhur të llojit strikt të mbrojtur të shtazëve;  
3.2. ekzemplarët e llojeve strikt të mbrojtur të shtazëve të egra të cilët janë të 

sëmurë ose të lënduar në atë masë që nuk janë në gjendje të mbijetojnë vet 
në natyrë.  

4. Institucioni veterinar është i detyruar të përcaktoj shkaqet e ngordhjes të shtazëve 
të egra të gjetura strikt të mbrojtura. Shpenzimet e procedurës i bartë Ministria.  

5. Ministria mundet që me kërkesës të gjetësit të shtazës së sëmurë ose të lënduar 
nëse ai posedon njohuri të mjaftueshme dhe kushte, t’i lejoj të mbajë atë shtazë në 
internim për shërim dhe përmirësim. Shpenzimet e arsyeshme të krijuara për 
shërimin dhe përmirësimin të shtazës i bartë Ministria.  

6. Ministria mund të bëjë përjashtime nga ndalesat dhe mbajtja në internim dhe 
shitjen e llojeve të shtazëve të egra strikt të mbrojtura, nëse bëhet fjalë për 



 
Ligji Nr. 03/L-233 për mbrojtjen e natyrës 

 513 

ekzemplarët e sekuestruar ose të konfiskuar dhe nëse kjo nuk është në kundërshtim 
me dispozitat tjera dhe konventat ndërkombëtare.  

7. Të gjithë ekzemplarët e llojeve të egra strikt të mbrojtura të shtazëve nga paragrafi 
6. i këtij neni duhet të shenjëzohen në formë të caktuar.  

8. Lejet nga paragrafi 1., 2., 5., dhe 6. të këtij neni lëshohen me vendim.  
 

Neni 100 
 
1. Hulumtimi i llojeve strikt të mbrojtura mund të bëhet pas marrjes të lejes sipas 

kushteve të përcaktuara me këtë ligj.  
2. Rezultatet e hulumtimeve i dërgohen Ministrisë dhe Institutit në afat prej tridhjetë 

(30) ditësh nga dita e përfundimit të hulumtimit.  
 

Neni 101 
Qarkullimi ndërkufitar i llojeve të egra të mbrojtura 

 
1. Ministria nxjerr vendimin për futjen, nxjerrjen, eksportin ose importin, si dhe 

vërtetimin për rieksport të llojeve të egra, pjesëve dhe derivateve të tyre të 
mbrojtura në mbështetje të këtij lgji.  

2. Vendimi dhe vërtetimi nga paragrafi 1. i këtij neni, lëshohet vetëm nëse nuk 
rrezikohet popullacioni i shtazëve të egra, kërpudhave ose bimëve për të cilat 
lëshohet.  

3. Vendimi dhe vërtetimi nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të merret edhe kur bëhet 
fjalë për ekzemplarin e kryqëzuar, të cilit njeri ose dy prindërit i takojnë llojit të 
egër të mbrojtur.  

4. Llojet për të cilat nxjerrët vendimi ose jepet vërtetimi nga paragrafi 1. i këtij neni, 
procedurën dhe kushtet e nxjerrjes të vendimit dhe dhënies së vërtetimit, 
përmbajtjen dhe mënyrën e dorëzimit të kërkesës, përmbajtjen dhe mënyrën e 
dorëzimit të lajmërimit për importin, kufizimet e përgjithshme dhe të veçanta gjatë 
importit, mënyrën e shenjëzimit të kafshëve ose dërgesave, mënyrën e përkujdesjes 
për ekzemplarët e konfiskuar, organet kompetente për zbatim dhe mbikëqyrje, 
mënyrën e zbatimit te mbikëqyrjes, mbajtjen e evidencës, hartimin e raportit si dhe 
kushtet tjera të nevojshme për mbarëvajtjen e qarkullimit ndërkufitar me llojet e 
egra në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare, ministri e përcakton me akt nën 
ligjor.  

5. Gjatë aktiviteteve nga paragrafi 1. i këtij neni dhe/ose gjatë transportit të kafshës së 
gjallë, për të cilat është rregulluar me aktin nga paragrafi 4. i këtij neni, duhet të 
transportohen dhe të përkujdesen në mënyrën që mundësia e lëndimit, kërcënimit 
të shëndetit, ose veprimit jo human të jetë në masën më të vogël të mundshme në 
pajtim me aktet e veçanta.  

6. Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 1. të këtij neni për llojet e egra për të cilat 
është përcaktuar me akt nën ligjor nga paragrafi 4. i këtij neni, nuk nevojitet leja 
për import, por për import njoftohet organi kompetent.  

7. Vendimet, vërtetimet dhe aktet tjera të nxjerra në bazë të këtij ligji me qëllim të 
qarkullimit ndërkufitar me llojet e egra të mbrojtura, mund të shfrytëzohen vetëm 
për ekzemplarët për të cilët janë dhënë.  
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8. Kalimi transit i llojeve të mbrojtura përmes territorit të Republikës së Kosovës 
bëhet në bazë të aktit të vlefshëm për eksport apo rieksport të cilin e ka nxjerr 
organi kompetent i vendit eksportues ose vendit rieksportues.  

 
Neni 102 

 
1. Importimi, eksportimi dhe kalimi transit si dhe futja ose nxjerrja e llojeve të 

mbrojtura, pjesëve të tyre dhe derivateve të tyre, detyrimisht lajmërohet në njësinë 
e shërbimit doganor, në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitave për 
zbatimin e tij si dhe dispozitave për doganën.  

2. Kontrolli veterinar dhe kontrolli i dërgesave nga paragrafi 1. i këtij neni për të cilat 
është kompetent Inspektorati kufitar i veterinarisë, kryhet në pajtim me 
legjislacionin në fuqi.  

3. Llojet e egra të mbrojtura, pjesët e tyre ose derivatet munden të importohen, 
eksportohen, të kalojnë transit, të futen ose të nxirren vetëm përmes vendkalimeve 
kufitare të përcaktuara në të cilat janë inspektorët kufitar veterinar dhe fitosanitar.  

4. Shërbimi doganor ka detyrim që gjatë importimit, eksportimit ose rieksportimit 
nga neni 101 paragrafi 1. i këtij Ligji të kontrolloj lejen përkatëse varësisht nga 
mbrojtja e përcaktuar e llojeve të egra si dhe të regjistroi/vërtetoi kalimin e kufirit 
në rubrikën e paraparë të formularit për lejim. Në rast eksportit një kopje e 
formularit përkatës të lejes me shenjën “për vendin e eksportit”, shërbimi doganor 
të vërtetuar ja dërgon Ministrisë, një kopje e formularit të lejes me shenjen “për 
doganën” mbahet në evidencën e doganës. Në rast të importit, shërbimi doganor e 
vërteton origjinalin e lejes dhe kopjen e parë për paraqitësin e kërkesës, kopjen e 
parë ja kthen paraqitësit të kërkesës ndërsa origjinalin e lejes ja dërgon Ministrisë. 

 
Neni 103 

 
1. Nëse gjatë importimit, eksportimit ose kalimit transit, shërbimi doganor nuk 

mundet me vërtetuar se llojet e shtazëve, kërpudhave dhe bimëve i përkasin 
llojeve, importimi ose eksportimi i të cilave i nënshtrohet kufizimeve ose 
ndalesave, mundet që:  
1.1. në shpenzime të deklaruesit në doganë ose pranuesit përkatësisht dërguesit 

të mallit, vetë të kujdeset ose t`ja jap ndokujt në ruajtje deri sa të verifikohet 
se a i takojnë llojeve të cilat eksporti, importi ose kalimi transit i nënshtrohet 
kufizimeve;  

1.2. t`ja lejoj ato deklaruesit në doganë ose pranuesit përkatësisht dërguesit të 
mallit deri te përfundimi i procedurës, ose ndalesës të posedimit.  

2. Shërbimi doganor mundet që nga deklaruesi në doganë ose marrësi, përkatësisht 
dërguesi të kërkoj të prezantoj vërtetimin se lloji i deklaruar nuk është nën 
mbrojtje.  

3. Llojet për të cilat shërbimi doganor përcakton se importohen, eksportohen ose 
kalojnë transit pa lejet përkatëse ose dokumentet tjerë, sekuestrohen deri në 
përfundimin e procedurës. Për llojet e sekuestruara lëshohet vërtetimi. Llojet e 
konfiskuara i dorëzohen personit të autorizuar juridik ose fizik nga regjistri i 
Ministrisë, kurse mund t`i lihen në ruajtje deklaruesit në doganë ose pranuesit 
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përkatësisht dërguesit me ndalesë të posedimit. Nëse leja e vlefshme ose ndonjë 
dokument tjetër i kërkuar nuk i dorëzohet në afat prej një (1) muaj pas konfiskimit 
ose në afatin e vazhduar i cili mundë jetë më së shumti dy (2) muaj, shërbimi 
doganor merr vendim për konfiskimin e tyre.  

4. Nëse gjatë shqyrtimit doganor verifikohet se bëhet fjalë për llojet për të cilat nuk 
ka leje për importim ose eksportim, konfiskohen dhe për llojet e konfiskuara 
lëshohet vërtetimi.  

5. Në rastet nga paragrafi 3. dhe 4. i këtij neni shërbimi doganor është i detyruar që 
në afat sa më të shkurtë të lajmëroj Ministrinë e cila vendosë për përkujdesjen e 
përkohshme ose të përhershme e llojeve të konfiskuara, duke pas parasysh 
dispozitat e akteve të veçanta dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.  

6. Kur llojet sekuestrohen ose konfiskohen dhe me këtë shkaktohen shpenzime - 
shpenzimet e ushqimit, strehimit, transportit, kthimit ka detyrim t’i mbuloi 
deklaruesi në doganë ose marrësi, përkatësisht dërguesi. Nëse nuk është verifikuar 
deklaruesi ose marrësi në doganë, shpenzimet është i detyruar t`i mbuloj dërguesi, 
transportuesi ose porositësi.  

 
Neni 104 

Mbajtja, kultivimi dhe tregtia me lloje të egra 
 
1. Ndalohet mbajtja e shtazëve të egra në internim në kushte jo të volitshme dhe pa 

përkujdesje të duhur.  
2. Personat fizik ose juridik të cilët bëhen pronarë të shtazëve të mbrojtura me qëllim 

të mbajtjes së tyre në internim, duhet për këtë të njoftojnë Ministrinë në afat prej 
tridhjetë (30) ditësh pas fitimit të pronësisë të atyre shtazëve.  

3. Shtazët nga paragrafi 2. i këtij neni të cilat gëzojnë mbrojtje të përhershme dhe të 
pandryshuar shenjëzohen në mënyrë të përcaktuar.  

4. Kushtet e mbajtjes, mënyrën e shenjëzimit dhe evidentimit nga paragrafi 2. i këtij 
neni ministri i përcakton me akt nën ligjor.  

 
Neni 105 

 
1. Personi fizik ose juridik i cili ka për qellim të mbajë në internim llojet shtazëve të 

egra vendore ose të huaja të mbrojtura në bazë të ligjit, për qellim shfaqjeje për 
publikun në kopshte zoologjike, akuariume, terrariume ose në hapësira të 
ngjashme, është i detyruar të marr lejen e Ministrisë. Leja lëshohet me vendim.  

2. Leja nga paragrafi 1. i këtij neni lëshohet nëse paraqitësi i kërkesës dëshmon se 
janë përmbush kushtet e përcaktuara si dhe shtazët do të ekspozohet në mjediset të 
cilat janë të përafërta me kushtet natyrore të vendbanimit të tyre dhe që nuk 
shtrembërojnë njohuritë për biologjinë e llojit.  

 
Neni 106 

 
1. Personi fizik ose juridik i cili planifikon të kultivojë lloje të egra vendore ose të 

huaja është i detyruar të merr lejen në pajtim me këtë ligj ose legjislacionin ne fuqi.  
2. Nëse në procedurën e lëshimit të lejes vërtetohet se ekziston rreziku ekologjik, 
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Ministria mundet të kërkoj nga paraqitësi i kërkesës që para lëshimit të lejes të 
hartoj studimin paraprak për vlerësimin e rrezikut për të mbikëqyr ndikimet 
negative në ekosistemet dhe llojet vendore.  

3. Për shtazët nga paragrafi 1. i këtij neni, Ministria mundet të caktojë shenjëzimin e 
përhershëm dhe të pandryshueshëm.  

4. Pronari nga paragrafi 1. i këtij neni ka për detyrë të siguroj kushtet që shtaza mos 
të arratiset në natyrë si dhe është përgjegjës për dëmin që e shkakton ajo.  

 
Neni 107 

 
1. Personi juridik dhe fizik, i cili tregton me llojet e mbrojtura të egra vendore ose të 

huaja për të cilat është përcaktuar me aktin e veçantë nga paragrafi 4. i këtij neni, 
detyrohet të siguroi vërtetimin e Ministrisë. Në rast të refuzimit të kërkesës, 
nxjerrët vendimi.  

2. Tregtia mundë të bëhet vetëm me ekzemplaret e kultivuar dhe të lajmëruar ose 
ekzemplaret të cilët kanë dokumentin për origjinën, me kusht që ekzemplari ose 
dërgesa të jetë e shënjuar sipas rregullave.  

3. Gjatë tregtisë me shtazët e mbrojtura, shitësi përkatësisht pronari është i detyruar 
të:  
3.1. siguroi kushtet e përshtatshme për mbajtjen e shtazëve në pajtim me ketë 

ligj dhe aktet tjera;  
3.2. mbaj evidencën për tregtinë me shtazët;  
3.3. jep vërtetimin pronarit të ri për origjinën e shtazës.  

4. Kushtet për tregtimin dhe lëshimin e vërtetimit për tregtim, përmbajtjen e kërkesës 
dhe të vërtetimit, mbajtjen e evidencës për tregtim dhe mbikëqyrje, ministri i 
rregullon me aktin nën ligjor nga neni 101 paragrafi 4. i këtij ligji.  

5. Vërtetimet dhe aktet tjera të nxjerra në bazë të këtij ligji për qëllim të tregtimit me 
lloje të mbrojtura, mund të shfrytëzohen vetëm për ekzemplarët për të cilët janë 
dhënë.  

 
Neni 108 

 
1. Ekzemplarët e llojeve të egra të mbrojtura të cilat në mënyrë jo të lejuar mbahen në 

internim, kultivohen ose me të cilat bëhet tregtimi i palejuar, i konfiskon inspektori 
kompetent dhe për këtë lëshon vërtetimin.  

2. Ekzemplarët e konfiskuar nga paragrafi 1. i këtij neni vihen nën përkujdesje të 
përkohshme ose të përhershme nga personat e autorizuar fizik ose juridik në 
shpenzime të Ministrisë.  

 
Neni 109 

 
1. Dispozitat dhe kushtet e përcaktuara me lejet, vërtetimet dhe aktet tjera te cilat i 

nxjerr Ministria lidhur me futjen, nxjerrjen, eksportin, importin, rieksportin, 
tregtimin dhe veprimet tjera me llojet të egra, pjesëve të tyre dhe derivateve, të 
mbrojtura në bazë të këtij ligji dhe akteve ndërkombëtare mjedisore, duhet të 
përmbushen gjatë gjithë kohës së përcaktuar në leje, vërtetim dhe akte të tjera.  



 
Ligji Nr. 03/L-233 për mbrojtjen e natyrës 

 517 

2. Bartësi i lejes, vërtetimit ose aktit tjetër nga paragrafi 1. i këtij neni është i detyruar 
pa vonesë ta lajmëroj Ministrinë për të gjitha ndryshimet dhe rrethanat e reja të 
cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në afatin e vlefshmërisë së lejes, e veçanërisht 
nëse bëhet fjalë për:  
2.1. mos përmbushjen e kushteve në bazë të së cilave është nxjerr leja, vërtetimi 

ose akti tjetër;  
2.2. ngordhjen e ekzemplarit të llojit të shtazës dhe/ose bimës;  
2.3. shkatërrimin e ekzemplarit të llojit të shtazës dhe/ose bimës;  
2.4. arratisjen e ekzemplarit të llojit të shtazës;  
2.5. rrethanat tjera për shkak të së cilave përmbajtja e lejes, vërtetimit ose aktit 

tjetër, dallon nga gjendja faktike.  
3. Përmbushja e kushteve të përcaktuara në leje, vërtetim ose aktin tjetër nga 

paragrafi 1. i këtij neni si dhe ndryshimet dhe rrethanat tjera nga paragrafi 2. i këtij 
neni, i verifikon Ministria gjatë gjithë kohës të vlefshmërisë së lejes ose vërtetimit.  

 
Neni 110 

Mbrojtja e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve të tyre 
 
1. Mineralet, fosilet dhe shtresimet të cilat janë të shpallura vlera të mbrojtura të 

natyrës ruhen në vendin e gjetjes, kurse vend gjetja gëzon mbrojtje si vlerë e 
mbrojtur e natyrës.  

2. Nëse mineralet, fosilet dhe shtresimet, nuk ka mundësi të mbrohen në vendin e 
gjetjes, ato epen në ruajtje personit juridik ose fizik i cili e bënë sigurimin e 
mbrojtjes profesionale dhe mundëson përdorimin e tyre për qëllime të arsimimit, 
veprimtarisë muzeore, shkencore dhe mbrojtjes së natyrës.  

3. Kushtet nën të cilat mineralet, fosilet dhe shtresimet mund t`i epen personit juridik 
ose fizik në mbrojtje dhe ruajtje me akt nën ligjor i përcakton Ministria.  

4. Kushtet për hulumtimin e vend gjetjes, mënyra e mbrojtjes e mineraleve, fosileve 
dhe shtresimeve në vend gjetje, mënyrën e mbrojtjes së vend gjetjes, si dhe 
përmbajtjen, mënyrën dhe kushtet e mbrojtjes profesionale të mineraleve, fosileve 
dhe shtresimeve të cilat ruhen jashtë vend gjetjes i përcakton Ministria, pas marrjes 
paraprake të mendimit të organit kompetent për shkencë.  

 
Neni 111 

 
1. Ndalohet marrja nga natyra e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve të cilat janë të 

shpallura vlera natyrore ose gjenden në vend gjetjen e mbrojtur.  
2. Përjashtimisht, Ministria mundet me lejuar marrjen nga natyra të mineraleve, 

fosileve dhe shtresimeve të cilat janë të shpallura të mbrojtura si vlera natyrore ose 
gjenden në vend gjetjen e mbrojtur, për qëllim hulumtimi shkencor dhe 
profesional, arsimim, ekspozim etj.  

 
Neni 112 

 
1. Zbulimin e mineraleve, fosileve dhe shtresimeve të cilët mund të paraqesin vlerë të 

mbrojtur të natyrës nga neni 111 i këtij ligji, gjetësi është i detyruar të lajmëroj 
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Ministrinë në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e gjetjes, si dhe të ndërmerr masat e 
duhura të mbrojtjes nga shkatërrimi, dëmtimi ose vjedhja. 

2. Ministria vendosë për hulumtimin e vend gjetjes të mineraleve, fosileve dhe 
shtresimeve më së largu në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e lajmërimit të 
vend gjetjes. Në vendimin për hulumtim përcaktohen edhe masat për mbrojtjen e 
natyrës.  

3. Nëse Ministria nuk përcakton ndryshe, gjetësi nuk guxon që në vend gjetje të 
kryejë çfarëdo veprimtarie e cila do mund të sjell deri te shkatërrimi ose dëmtimi i 
vend gjetjes, përveç masave të mbrojtjes.  

4. Pronari ose bartësi i të drejtës së tokës në të cilën janë gjetur mineralet, fosilet dhe 
shtresimet është i detyruar të mundësojë hulumtimin e vend gjetjes në pajtim me 
vendimin e Ministrisë.  

5. Hulumtimin e vend gjetjes e kryen personi juridik ose fizik në bazë të lejes të 
Ministrisë.  

6. Personi juridik ose fizik është i detyruar që në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga 
dita e kryerjes të hulumtimeve, t`i dërgoj Ministrisë raportin për hulumtimin e 
kryer me shënimet për gjendjen e vend gjetjes, mundësinë e rrezikimit të vend 
gjetjes, si dhe hulumtimet plotësuese dhe masat tjera shtesë të mbrojtjes.  

 
Neni 113 

Kufizimet në qarkullimin juridik dhe e drejta e parablerësit 
 
1. Pronari i patundshmërisë i cili ka për qëllim me e shitë patundshmërinë brenda 

parkut kombëtar, parkut të natyrës, rezervatit strikt dhe zonës së veçantë është i 
detyruar që më par t`ja ofroj Republikës së Kosovës, pastaj komunës në territorin e 
së cilës gjendet patundshmëria, kurse pronari i patundshmërisë në zonat tjera të 
mbrojtura i cili ka për qëllim me e shitë atë patundshmëri është i detyruar që së 
pari t’ia ofroi komunës në territorin e së cilës gjendet patundshmëria e më pas 
Republikës së Kosovës.  

2. Pronari i patundshmërisë brenda zonës së mbrojtur është i detyruar që në ofertë të 
caktoj çmimin dhe kushtet e shitjes.  

3. Republika e Kosovës, ose komuna janë të detyruara që ofertën t`a shqyrtojnë në 
afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e marrjes të ofertës në formë të shkruar.  

4. Nëse oferta nuk pranohet brenda afatit të përcaktuar, pronari mundet me e shitë 
patundshmërinë nën kushtet e njëjta ose më të volitshme nga ato që janë dhënë në 
ofertë.  

5. Nëse pronari e ka shitë patundshmërinë në zonën e mbrojtur, kurse nuk ka vepruar 
në pajtim me paragrafi 1. dhe 4. të këtij neni, Republika e Kosovës, ose komuna 
kanë të drejtë që me padi kundër shitësit dhe blerësit të kërkojnë anulimin e 
kontratës në afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh nga dita e të kuptuarit për lidhjen e 
asaj kontrate, por më së largu në afat prej pesë (5) viteve nga dita e lidhjes të 
kontratës për shitblerje.  

6. Republika e Kosovës mundet që në afatin nga paragrafi 5. të këtij neni të kërkoj që 
të verifikohet anulimi i kontratës për shitblerje të patundshmërisë në zonën e 
mbrojtur edhe nëse ajo kontratë është lidhë në formë të dhuratës, ose kur lartësia e 
çmimit ose kushtet e shitjes janë fiktive, kurse çmimi real dhe kushtet e kontratës 
janë më të favorshme për blerësin.  



 
Ligji Nr. 03/L-233 për mbrojtjen e natyrës 

 519 

Neni 114 
 
1. Pronësia në patundshmëri në zonat e mbrojtura mund të fitohet sipas kushteve të 

përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet tjera.  
2. Personat e huaj juridik ose fizik nuk mund të fitojnë të drejtën e pronësinë së 

patundshmërive në rezervatin strikt, parkun kombëtar, zonën e veçantë, parkun e 
natyrës, monumentin e natyrës, peizazhin e mbrojtur dhe monumentin e 
arkitekturës së parqeve, përveç rasteve kur me kontrata ndërkombëtare nuk është 
caktuar ndryshe.  

 
Neni 115 

Shpronësimi dhe kufizimi i të drejtës pronësore 
 
1. Kur është e domosdoshme për shkak të zbatimit të mbrojtjes dhe ruajtjes të vlerave 

të mbrojtura të natyrës, konsiderohet se ekziston interesi i Republikës së Kosovës 
për shpronësim ose kufizim të pronësisë dhe të drejtave të tjera sendore në 
patundshmëritë në zonën e mbrojtur.  

2. Procedura e shpronësimit e të drejtës në patundshmëri zbatohet në bazë të ligjit të 
veçantë.  

 
Neni 116 

 
1. Organi i administratës ose organi kompetent komunal është i detyruar që në 

kërkesën e pronarit të patundshmërisë në zonën e mbrojtur të cilën e ka shpallë 
Kuvendi ose Qeveria, sipas çmimit të tregut t`a blejë patundshmërinë ose të ofroj 
patundshmëri tjetër me vlerë të njëjtë, të cilën për arsye të kufizimeve dhe 
ndalesave nga ky ligj nuk mund të përdoret për veprimtari e cila është përdorë para 
mbrojtjes, ose mund të përdoret në një masë të vogël.  

2. Organi i administratës ose organi kompetent të komunës është i detyruar që në 
kërkesë të pronarit të patundshmërisë në zonën e mbrojtur të cilën e kanë shpallë të 
mbrojtur në bazë të këtij ligji, me çmim të tregut t`a blejë patundshmërinë ose të 
ofroj patundshmëri tjetër me vlerë të njëjtë, të cilën për shkak të kufizimeve ose 
ndalesave sipas këtij ligji nuk është e mundur të përdorët për veprimtaritë të cilat 
janë kryer në të para mbrojtjes, ose mund të përdoret në një masë të vogël.  

3. Pronari i patundshmërisë ka të drejtë të ofroj atë sipas kushteve të këtij neni në afat 
prej dy (2) vjet nga dita e hyrjes në fuqi të aktit i cili ka shkaktuar kufizime dhe 
ndalesa në patundshmëri.  

 
Neni 117 

Kompensimi i dëmit 
 
1. Personi juridik ose fizik i cili për shkak të kufizimeve ose ndalesave nga ky ligj ose 

në bazë të aktit për mbrojtje, dukshëm i janë keqësuar kushtet ekzistuese për 
fitimin e të hyrave dhe nuk ka mundësi të kompensohet me veprimtarinë e lejuar 
në suaza të regjimit të mbrojtjes në zonën e mbrojtur, ka të drejtë në kompensim 
për kufizimet të cilat ju ka nënshtruar.  
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2. Kompensimi nga paragrafi 1. i këtij neni mund të paguhet nëse organi kompetent 
shtetëror paraprakisht vërteton se personi juridik ose fizik i cili është prekur - 
ndikuar nga kufizimet zbaton kushtet e përcaktuara për mbrojtjen e natyrës.  

3. Lartësia e kompensimit përcaktohet me marrëveshje, por në rast të kontestit për 
lartësinë e kompensimit vendos gjykata kompetente.  

4. Kompensimi nga paragrafi 1. i këtij neni paguhet nga Buxheti i Republikës së 
Kosovës.  

 
Neni 118 

 
Republika e Kosovës nuk përgjigjet për dëmet që shkaktojnë llojet e egra, përveç në 
rastet e përcaktuara me ligj. 
 

Neni 119 
 
1. Personit juridik ose fizik të cilit llojet e shtazëve strikt të mbrojtura munden me i 

shkaktuar dëme ekonomike ose ndonjë dëm tjetër, këtu e tutje: - i dëmtuari - është i 
detyruar që me përkujdesje dhe në shpenzime të veta t`i kryej të gjitha veprimet 
dhe ndërhyrjet e lejuara për të parandaluar shkaktimin e dëmit.  

2. Me veprim ose ndërhyrje në kuptim të paragrafit 1. të këtij neni nënkuptohet 
rrethoja efikase, ruajtja e të mirës të caktuar dhe ndjekjen e llojeve strikt të 
mbrojtura të shtazëve.  

 
Neni 120 

 
1. I dëmtuari ka të drejtë në kompensim të dëmit në lartësi të dëmit real të cilin e 

shkaktojnë llojet e egra të shtazëve strikt të mbrojtura nëse ai i ka ndërmarr 
veprimet dhe masat e parapara.  

2. I dëmtuari është i detyruar që Ministrisë ose ekspertit të cilin e ka caktuar ministri 
pa vonesë t`i paraqes ndodhjen e dëmit të shkaktuar dhe më së largu në afat prej 
tetë (8) ditësh nga dita e ndodhjes së dëmit të shkaktuar, përkatësisht më së voni në 
afat prej tre (3) ditësh nga dita e ndodhjes së dëmit të cilin e kanë shkaktuar 
egërsirat e mëdha strikt të mbrojtura në kafshët shtëpiake.  

3. I dëmtuari dhe eksperti përcaktojnë në vendin e ndodhjes së dëmit, faktet të cilat 
janë me rëndësi për konstatimin e dëmit të shkaktuar, shkaktarin dhe lartësinë e 
dëmit dhe për këtë eksperti harton procesverbalin.  

4. Nëse i dëmtuari me kohë e lajmëron dëmin, kurse eksperti nuk e bënë vend 
shikimin në afat prej tre (3) ditësh nga dita e pranimit të lajmërimit, i dëmtuari 
mundet që në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh të ardhshme kërkesën për 
kompensim t`ia i dorëzoj Ministrisë.  

5. Veprimet dhe ndërhyrjet nga neni 119 të këtij ligji, mënyra e punës dhe veprimit të 
ekspertit në procedurën e përcaktimit të dëmit si dhe lartësinë e kompensimit të 
dëmit - çmimoren, përkatësisht kriteret për llogaritjen e dëmit ministri e përcakton 
me akt nën ligjor.  

6. Në rast të kontestit për kompensim dëmi, vendos gjykata kompetente.  
7. Regjistri i ekspertëve publikohet në ueb faqen e ministrisë.  
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Neni 121 
 
1. Nëse personi juridik ose fizik fillon veprimtarinë ose kryerjen e punëve në 

hapësirën e cila është vendbanim natyror i llojit të egër strikt të mbrojtur dhe në të 
cilin ajo jeton dhe eksiton rreziku i parashikuar i dëmit nga lloji strikt i mbrojtur, 
zvogëlohet lartësia e kompensimit për rrezikun e paraparë.  

2. Rrezikun e paraparë nga paragrafi 1. i këtij neni e përcakton Ministria në bazë të 
mendimit profesional të organit të administratës ose personit profesional të 
autorizuar.  

 
Neni 122 

 
1. Personat juridik dhe fizik janë të detyruar të kompensojnë dëmin të cilin e 

shkaktojnë me shkeljen e këtij ligji.  
2. Kompensimi i dëmit i shkaktuar me veprimet e palejuara lidhur me disa 

ekzemplarë të shtazëve të egra strikt të mbrojtura, përcaktohet sipas ekspertizës të 
personit të cilin e ka autorizuar ministri.  

3. Kompensimi i dëmit të shkaktuar me veprimet e palejuara në raport me vlerat tjera 
të mbrojtura të natyrës përcaktohet në bazë të ekspertizës të personit të cilin e ka 
autorizuar Ministria.  

4. Mjetet e realizuara nga kompensimi i dëmit nga paragrafi 1., 2., dhe 3. të këtij neni 
janë të hyra të Buxhetit të Kosovës.  

 
KREU VI 

SHFRYTËZIMI I TË MIRAVE TË NATYRËS 
 

Neni 123 
 
1. Shfrytëzimi i të mirave të natyrës bëhet në bazë të planeve të ekonomizimit dhe 

dokumenteve të planifikimit hapësinor, duke pasur parasysh ruajtjen e larmisë 
biologjike dhe peizazhore. 

2. Ndalohet shfrytëzimi i të mirave të natyrës në mënyrën e cila shkakton:  
2.1. dëmtimin dhe humbjen e pjellshmërisë natyrore të tokës;  
2.2. dëmtimin e vlerave sipërfaqësore ose nëntokësore gjeologjike, hidrologjike 

dhe gjeo-morfologjike;  
2.3. varfërimin e botës natyrore të bimëve, kërpudhave dhe shtazëve;  
2.4. zvogëlimin e larmisë biologjike dhe peizazhore;  
2.5. ndotjen e ujit dhe rrezikimin e shfrytëzimit të tij.  

 
Neni 124 

 
1. Planet e menaxhimit me të mirat e natyrës përmbajnë masat dhe kushtet për 

mbrojtjen e natyrës.  
2. Masat dhe kushtet për mbrojtjen e natyrës nga paragrafi 1. i këtij neni përmbajnë:  

2.1. pasqyrën e vlerave të mbrojtura dhe të evidentuara të natyrës, zonave të 
rëndësishme ekologjik, të peizazheve posaçërisht të rëndësishme me 
veçoritë e tyre dhe vlerësimin e gjendjes;  
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2.2. pasqyrën e zonave në të cilat supozohet se ekzistojnë vlera të natyrës, si dhe 
rekomandimet për përkujdesjen pas zbulimit të atyre vlerave ose shpallja e 
mbrojtjes së tyre;  

2.3. masat e mbrojtjes dhe kahet zhvillimore për vlerat e mbrojtura të natyrës, 
zonave të rëndësishme ekologjike dhe peizazhet e posaçërisht të 
rëndësishme;  

2.4. masat për ruajtjen e larmisë biologjike, veçanërisht masat për ruajtjen e 
tipave të vendbanimeve;  

2.5. pasqyra hartografike e tipave të vendbanimeve.  
3. Para hartimit të planeve për menaxhim me të mirat e natyrës, pronarët dhe 

përdoruesit e ligjshëm janë të detyruar që nga Ministria të marrin kushtet e 
mbrojtjes së natyrës. Ministria detyrohet të caktojë kushtet e mbrojtjes së natyrës 
në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e paraqitjes të kërkesës së rregullt për 
lëshimin e kushteve. Nëse Ministria në afatin e përcaktuar nuk i cakton kushtet për 
mbrojtjen e natyrës, konsiderohet se pajtohet me planin e propozuar për 
menaxhim.  

 
Neni 125 

 
1. Gjatë procedurës së hartimit te planit hapësinor për zonën me karakteristika të 

veçanta dhe planit hapësinor të komunave, Ministria ia përcakton bartësit e 
hartimit të planit hapësinor kërkesat për hartimin e planit hapësinor - shënimet, 
kahet e planifikimit, dokumentet e parapara, kushtet dhe masat për mbrojtjen e 
natyrës, kahet për ruajtjen e zonës të rrjetit ekologjik me paraqitje hartografike.  

2. Gjatë procedurës të hartimit të planeve urbanistike rregulluese dhe planeve detale 
rregulluese në zonën e parkut kombëtar dhe parkut të natyrës, Ministria ia cakton 
bartësit të hartimit te planit kërkesat për hartimin e planit hapësinor - shënimet, 
kahet e planifikimit, dokumentet e parapara, kushte dhe masat për mbrojtjen e 
natyrës, kahet për ruajtjen e zonës të rrjetit ekologjik me paraqitje hartografike.  

3. Dokumentet e rregullimit hapësinor nga paragrafi 1. i këtij neni të cilat përfshijnë 
zonën e mbrojtur, zbatimi i te cilit mund të ketë ndikim te rëndësishëm në qëllimet 
e ruajtjes së tërësisë së zonës së rrjetit ekologjik, nxirren me pëlqimin paraprak të 
Ministrisë.  

 
Neni 126 

 
Planet e menaxhimit me të mirat të cilat përfshijnë zonën e mbrojtur, zbatimi i të cilave 
mund të ketë ndikim të rëndësishëm në qëllimet e ruajtjes dhe tërësinë e zonës së rrjetit 
ekologjik, nxirren me pëlqimin paraprak e Ministrisë. 
 

Neni 127 
 
1. Kur mënyra dhe vëllimi i shfrytëzimit të mirave të natyrës drejtpërdrejt kërcënon 

gjendjen e favorshme të ndonjë lloji ose tipi të vendbanimit, ministri me vendim 
mundet me e kufizuar shfrytëzimin ose përkohësisht me e ndaluar atë deri sa të 
ekzistoj kërcënimi.  
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2. Për kufizimet e bëra në bazë të vendimit nga paragrafi 1. i këtij neni, pronarët ose 
përdoruesit e ligjshëm, kanë të drejtë në kompensim në proporcion me të hyrat e 
zvogëluara.  

3. Lartësia e kompensimit përcaktohet me marrëveshje, kurse në rast të konfliktit për 
lartësinë e kompensimit vendos gjykata kompetente. Kompensimi paguhet nga 
mjetet e Buxhetit të Kosovës.  

4. Pronari ose përdoruesi i ligjshëm i cili nuk vepron sipas vendimit nga paragrafi 1. i 
këtij neni, përgjigjet për dëmin e shkaktuar në llojin ose tipin e vendbanimit i cili 
është shkaktuar pas nxjerrjes të vendimit  

 
Neni 128 

Ndërhyrjet në zonën e mbrojtur 
 
1. Në zonën e mbrojtur lejohen ato ndërhyrje dhe punë të cilat nuk i dëmtojnë dhe 

nuk i ndryshojnë veçoritë për shkak të cilave zona është shpallur e mbrojtur.  
2. Për punët dhe ndërhyrjet në zonën e mbrojtur për të cilat sipas dispozitës së 

veçantë nuk nevojitet marrja e lejes për lokacion, përkatësisht të zbatohet 
procedura e vlerësimit që sa është e pranueshme një veprimtari në natyrë lëshohet 
leja.  

3. Lejen për ndërhyrjet dhe punët në rezervatin strikt, zonën e veçantë, parkun 
kombëtar, parkun e natyrës dhe monumentin e natyrës e lëshon Ministria.  

4. Lejen për punët dhe ndërhyrjet në peizazhin e mbrojtur dhe monumentin e 
arkitekturës së parqeve e lëshon organi i administratës ose organi kompetent i 
komunës.  

5. Leja lëshohet me vendim. Ankesa në vendimin e organit të administratës ose 
organit kompetent të komunës mund t`i paraqitet Ministrisë.  

6. Për punët dhe ndërhyrjet të cilat kryhen në bazë të planeve për menaxhim në 
pylltari, gjueti ekonominë e ujërave, peshkatari dhe xehetari, nuk nevojitet leja 
paraprake në rastet kur planet e menaxhimit përmbajnë kushtet për mbrojtjen e 
natyrës.  

7. Nëse planet e menaxhimit nga paragrafi 6. i këtij neni nuk përmbajnë kushtet për 
mbrojtjen e natyrës, lejen e lëshon Ministria.  

8. Leja nga paragrafi 3., 4. dhe 7. i këtij neni përmban edhe kushtet për mbrojtjen e 
natyrës.  

 
Neni 129 

 
1. Zonat e mbrojtura të natyrës mund të vizitohen dhe shikohen në mënyrën e cila 

nuk kërcënon vlerat e tyre dhe nuk pengohet zbatimi i mbrojtjes.  
2. Vizita dhe shikimi i zonës së mbrojtur dhe vlerave tjera të mbrojtura të natyrës 

është e lejuar për të gjithë në kushte të njëjta në pajtim me këtë ligj dhe dispozitat 
të nxjerra në bazë të tij.  

3. Nëse vizita dhe shikimi i zonave të mbrojtura mund të shkaktoj kërcënim për 
ruajtjen e tyre, mund të ndalohet ose të kufizohet vizita dhe shikimi i zonave të 
mbrojtura ose pjesëve të tyre. 
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Neni 130 
 
1. Pronari ose përdoruesi i ligjshëm i zonës së mbrojtur është i detyruar të lejoj qasje 

në vlerën e caktuar natyrore, duke pas parasysh qëllimin e mbrojtjes dhe rëndësinë 
e asaj vlere të natyrës për të përmbushur nevojat shkencore, arsimore, estetike, 
kulturore dhe rekreative sipas mënyrës dhe kushteve të përcaktuara me vendim të 
ministrit. 

2. Në vendimin nga paragrafi 1. i këtij neni pronarit ose përdoruesit të ligjshëm i 
caktohet kompensimi për kufizimet eventuale të cilat i janë shkaktuar. 

 
Neni 131 

 
1. Nëse përdorimi dhe shfrytëzimi i zonës të mbrojtur për qëllimet e caktuara është 

kufizuar ose ndaluar, pronari ose përdoruesi i ligjshëm i asaj zone të mbrojtur ka të 
drejtë në kompensim për kufizimet të cilat i janë bërë.  

2. Lartësia e kompensimit përcaktohet me marrëveshje. Në rast të konfliktit vendos 
gjykata kompetente.  

3. Kompensimi paguhet në barrë të Buxhetit të Kosovës, përkatësisht komunal.  
 

Neni 132 
 
1. Përkujdesja për vlerën e natyrës në zonën e mbrojtur mund t`i besohet pronarit ose 

përdoruesit të ligjshëm të patundshmërisë përmes kontratës së lidhur me të cilën 
rregullohen të drejtat dhe detyrimet reciproke nga autoriteti i cili administron me 
vlerën e mbrojtur të natyrës dhe pronarin ose përdoruesin e ligjshëm të 
patundshmërisë. Nëse vlerë e natyrës është pylli, për lidhjen e kontratës nevojitet 
marrja paraprake e pëlqimit të Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural.  

2. Në kontratën nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohet:  
2.1. vlera e natyrës e cila është objekt i kontratës;  
2.2. masat e mbrojtjes të cilat pronari ose përdoruesi i ligjshëm duhet t`i 

ndërmerr gjatë kohës sa është në fuqi kontrata;  
2.3. lartësia e kompensimit për zbatimin e masave të mbrojtjes të përcaktuara 

dhe kontraktuara;  
2.4. të drejtat dhe detyrimet tjera reciproke për përkujdesjen për vlerën e natyrës.  

3. Nëse vlera e natyrës nga paragrafi 1. i këtij neni është lloji i egër i mbrojtur, 
kontratën e lidhë Ministria.  

 
Neni 133 

 
1. Vlera e mbrojtur e natyrës në zonën e mbrojtur, përmes ankandit publik mundet t`i 

jepet personit i cili nuk është pronar ose përdorues i ligjshëm i tij, sipas kushteve të 
kontratës për përkujdesje të cilat i përcakton Ministria. Ankandin e zbaton drejtoria 
e cila menaxhon me zonën e mbrojtur në të cilën gjendet vlera e natyrës.  

2. Personi i cili i plotëson kushtet e përcaktuara dhe lidh kontratë me autoritetin nga 
paragrafi 1. i këtij neni bëhet kujdestar i vlerës së natyrës.  
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3. Me kontratën nga paragrafi 1. i këtij neni rregullohen çështjet nga neni 132 i këtij 
ligji.  

 
Neni 134 

 
Nëse ndonjë veprimtari ose shfrytëzim i vlerës së natyrës ose patundshmërisë në zonën 
e mbrojtur në mënyrë të caktuar ose për qëllime të caktuara është kufizuar ose ndaluar 
dhe për këtë pronari ose përdoruesi i ligjshëm është dëmtuar në atë vlerë të natyrës ose 
në patundshmërinë ka të drejtë kompensimi për kufizimet të cilat i janë bërë sipas 
dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 135 
Koncesioni 

 
1. Me koncesion fitohet e drejta për shfrytëzimin ekonomik të mirave të natyrës ose e 

drejta për kryerjen e veprimtarive me interes për Republikën e Kosovës, sipas 
dispozitave të Ligjit për partneritetet publiko private dhe koncesionet në 
infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre.  

2. Koncesioni lejohet në parkun kombëtar në zonën e tretë në harmoni me planin 
hapësinor të parkut kombëtar.  

3. Për zonat tjera të mbrojtura koncesioni jepet sipas kritereve të përcaktuara në ligj 
nga organi i cili e ka shpallë zonën e mbrojtur.  

 
Neni 136 

 
Koncesioni nuk mund të jepet në Rezervatin strikt, zonën e parë, dhe në zonën e dytë të 
Parkut Kombëtar. 
 

Neni 137 
Shfrytëzimi i mineraleve, fosileve dhe shtresimeve 

 
1. Personi fizik për koleksion të vetë personal mundë të merr mineralet, shtresimet 

ose fosilet nga natyra të cilat nuk janë të shpallura të mbrojtura si vlera të natyrës.  
2. Personi juridik mund të merr mineralet, shtresimet ose fosilet nga natyra të cilat 

nuk janë të shpallura si vlera të natyrës me qellim të kryerjes të veprimtarisë 
shkencore, arsimore ose muzeore.  

3. Personi juridik dhe fizik mund t`i merr mineralet, shtresimet ose fosilet nga natyra 
për tregtim pas marrjes të lejes të Ministrisë. Leja lëshohet me vendim.  

4. Personi juridik dhe fizik i cili i qet mineralet, shtresimet dhe fosilet në treg, është i 
detyruar që për secilin mineral, shtresim ose fosil që posedon të ketë provë për 
prejardhjen e tyre, përkatësisht leje për marrjen e tyre nga natyra. Prova ose leja i 
jepet blerësit.  

5. Personi juridik dhe fizik nga paragrafi 4. i këtij neni është i detyruar të mbajnë 
evidencë për qitjen në treg të mineraleve, shtresimeve dhe fosileve.  
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Neni 138 
 
1. Gjatë marrjes të mineraleve, shtresimeve ose fosileve nga natyra ndalohet 

përdorimi i makinave, eksplozivit, gazrave me presion ose mjeteve tjera kimike.  
2. Ministria mund të bëjë përjashtim dhe të lejoj përdorimin e mjeteve nga paragrafi 

1. i këtij neni nëse marrja e mineraleve, shtresimeve dhe fosileve bëhet për qëllime 
shkencore ose arsimore.  

 
Neni 139 

 
1. Personi juridik ose fizik i cili ka për qellim të eksportoj minerale, shtresime ose 

fosile është i detyruar që nga Ministria të kërkoj leje për eksport. Leja jepet me 
vendim.  

2. Nuk lejohet eksportimi i mineraleve, shtresimeve ose fosileve të cilat janë të 
shpallura vlera të mbrojtura të natyrës.  

3. Me përjashtim Ministria mund të lejoj eksportimin e mineraleve, shtresimeve ose 
fosileve të cilat janë të shpallura vlera të mbrojtura natyrore me qëllim hulumtimi 
shkencor, arsimor dhe për ekspozita. Në leje përcaktohen kushtet e eksportit të 
mineraleve, shtresimeve ose fosileve. 

 
KREU VII 

PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI I MBROJTJES SE NATYRËS 
 

Neni 140 
Dokumentet bazë për mbrojtjen e natyrës 

 
1. Dokumentet bazë për mbrojtjes e natyrës janë Strategjia dhe Plani i Veprimit për 

Biodiversitetin - këtu e tutje: Strategjia - të cilën e nxjerr Qeveria e Republikës së 
Kosovës me propozim të Ministrisë dhe e aprovon Kuvendi i Republikës së 
Kosovës.  

2. Komunat detyrohen që të nxjerrin programet për mbrojtjen e natyrës për territorin 
e vet.  

3. Programet duhet të harmonizohen me Strategjinë.  
 

Neni 141 
 
1. Strategjia i përcakton qëllimet dhe synimet afatgjata të ruajtjes të larmisë 

biologjike dhe peizazhore dhe vlerave të mbrojtura të natyrës, mënyrën e zbatimit 
të tyre, në pajtim me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, shoqëror e kulturor të 
Republikës së Kosovës.  

2. Strategjia hartohet në bazë të raporteve për gjendjen e natyrës dhe mbrojtjen e 
natyrës këtu e tutje: - raporti për gjendjen e natyrës - dhe kryesisht përmban:  
2.1. qëllimet e përgjithshme strategjike;  
2.2. synimet për ruajtjen e peizazheve, ekosistemeve, tipave të vendbanimit, 

llojeve të egra dhe llojeve vendore të zbutura;  
2.3. synimet për vlerat e mbrojtura të natyrës;  
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2.4. synimet për hulumtimet dhe përcjelljen e gjendjes të natyrës;  
2.5. synimet për përfshirjen e mbrojtjes së natyrës në sektorët tjerë;  
2.6. synimet për kornizën legjislative dhe institucionale;  
2.7. synimet për edukim dhe arsimim me qëllim të promovimit dhe ruajtjes së 

larmisë biologjike dhe peizazhore;  
2.8. synimet për informimin e publikut dhe pjesëmarrjen e publikut në vendim 

marrje për natyrën;  
2.9. planet e veprimit për zbatimin e kaheve, me theksimin e prioriteteve dhe 

burimet e mundshme financiare;  
2.10. mënyra e përmbushjes të detyrimeve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës;  
2.11. shtojcën hartografike e cila në hapësirë tregon masat e mbrojtjes të larmisë 

biologjike dhe peizazhore dhe mbrojtjen e vlerave të natyrës.  
3. Synimet e përcaktuara në Strategji zbatohen gjatë hartimit të dokumenteve të 

rregullimit hapësinor dhe planet e menaxhimit me të mirat e natyrës.  
4. Bazën profesionale për hartimin e Strategjisë e harton Instituti.  
5. Çdo pesë (5) vjet bëhet analiza e qëllimeve dhe synimeve të përcaktuara në 

Strategji, si dhe analiza e zbatimit të planeve të veprimit si dhe sipas nevojës bëhet 
rishikimi i Strategjisë. 

 
Neni 142 

 
1. Për nevojat e realizimit të Strategjisë dhe programit të mbrojtjes së natyrës dhe 

dokumenteve tjera me të cilat rregullohen disa çështje për mbrojtjen e natyrës, 
hartohet raporti për gjendjen e natyrës në Republikën e Kosovës të cilin e miraton 
Qeveria dhe informohet Kuvendi.  

2. Raportin për gjendjen e natyrës hartohet për periudhe së paku dy (2) vjeçare dhe 
kryesisht përmban:  
2.1. shënimet për gjendjen e peizazheve, ekosistemeve, tipave të vendbanimit, 

llojeve të egra dhe shtazëve të kultivuara me analizë për rrezikshmërinë si 
dhe arsyet e rrezikshmërisë dhe problemeve për mbrojtjen e natyrës;  

2.2. shënimet për ndikimet nga shfrytëzimi i të mirave të natyrës në larminë 
biologjike dhe peizazhore;  

2.3. shënimet për ndikimet e disa ndërhyrjeve në natyrë;  
2.4. shqyrtimin e masave të ndërmarra në ruajtjen e larmisë biologjike dhe 

peizazhore si dhe vlerave të mbrojtura të natyrës; 
2.5. analizën e zbatimit të Strategjisë dhe dokumenteve tjera të rëndësishme për 

mbrojtjen e natyrës;  
2.6. shqyrtimin e zbatimit të mbikëqyrjes;  
2.7. shënimet për shfrytëzimin e mjeteve financiare për mbrojtjen e natyrës;  
2.8. vlerësimin e nevojave të hartimit të dokumenteve të reja ose plotësimi i tyre 

si dhe shënimet tjera të rëndësishme për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës.  
3. Propozimin e raportit për gjendjen e natyrës e harton Instituti dhe e vërteton 

Ministria.  
4. Kuvendet komunale miratojnë raportet përkatëse për gjendjen e mbrojtjes së 

natyrës për territorin e vet.  
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Neni 143 
Kryerja e punëve administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës 

 
1. Punët administrative dhe profesionale në mbrojtjen e natyrës i kryen Ministria, 

përveç atyre punëve të cilat me këtë ligj ose ligj tjetër ju kanë besuar organit 
kompetent drejtues, Institutit ose komunës.  

2. Komunat në pajtim me këtë ligj, Strategjinë, programin e mbrojtjes së natyrës dhe 
dokumentet e rregullimit hapësinor janë të detyruara që të:  
2.1. kujdesen për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për territorin e vet;  
2.2. shpallin zonat e mbrojtura për të cilat janë kompetente;  
2.3. sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura për të 

cilat janë kompetente;  
2.4. marrin pjesë në procedurën e shpalljes të zonave të mbrojtura të cilat i 

shpallë Qeveria ose Kuvendi;  
2.5. marrin pjesë në hartimin e planeve të menaxhimit me zonat e mbrojtura për 

të cilat janë kompetente;  
2.6. kujdesen për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe japin mbështetje dhe 

kujdesen për shoqatat, veprimtaria e të cilave është mbrojtja e natyrës;  
2.7. përcjellin gjendjen e ruajtjes së natyrës dhe për atë Ministrisë dhe Institutit i 

paraqesin raport;  
2.8. mbajnë regjistrat për shënimet të rëndësishme për mbrojtjen e natyrës;  
2.9. informojnë publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe për 

masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe ruajtjen e sajë;  
2.10. ofrojnë ndihmë profesionale dhe ndihmë tjetër organeve të pushtetit lokal në 

mbrojtjen e natyrës në territorin e vetë  
2.11. kryejnë dhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nen ligjore të 

nxjerra prej tij.  
 

Neni 144 
 
1. Ankesa nuk lejohet për vendimet të cilat i nxjerr Ministria në bazë të këtij ligji, por 

mund të iniciohet kontest administrativ.  
2. Në vendimet të cilat i nxjerr organi kompetent i administratës në bazë të këtij ligji, 

ankesa mund t`i parashtrohet Ministrisë në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga 
dita e dorëzimit të vendimit.  

 
Neni 145 

Kryerja e punëve profesionale në mbrojtjen e natyrës 
 
1. Punët profesionale për mbrojtjen e natyrës për Republikën e Kosovës i kryen 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës.  
2. Instituti veprimtarinë e vetë e kryen në kuadër të Ministrisë.  
 

Neni 146 
 
1. Instituti në kuadër të veprimtarisë së vetë kryen punët profesionale në mbrojtjen e 

natyrës që kanë të bëjnë me: 
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1.1. mbledhjen dhe përpunimin e shënimeve të mbledhura lidhur me mbrojtjen e 
natyrës;  

1.2. hartimin e bazave afatgjata për llojet e bimëve, kërpudhave dhe shtazëve, 
tipave të vendbanimeve, ekosistemeve dhe peizazheve;  

1.3. monitorimin e gjendjes së larmisë biologjike dhe peizazhore dhe propozon 
masat për mbrojtjen e tyre;  

1.4. përgatitjen e bazave profesionale për mbrojtjen dhe ruajtjen e pjesëve të 
natyrës, përkatësisht vlerave të natyrës;  

1.5. hartimin e bazave profesionale për nevojat e përcaktimit të kushteve për 
mbrojtjen e natyrës, menaxhimin me zonat e mbrojtura dhe shfrytëzimi i të 
mirave të natyrës;  

1.6. kryerjen e analizave statistikore, unifikimin e rezultateve dhe hartimin e 
raportit për gjendjen dhe mbrojtjen e natyrës;  

1.7. pjesëmarrjen në zbatimin e akteve ndërkombëtare në mbrojtjen e natyrës;  
1.8. kryerjen e punëve të tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

2. Instituti punët nga paragrafi 1. i këtij neni i kryen në pajtim me programin e punës 
një vjeçare dhe shumëvjeçare.  

3. Programi një vjeçar dhe shumëvjeçar i punës nga paragrafi 2. i këtij neni nxirret 
pas marrjes të pëlqimit të Ministrisë.  

4. Për realizimin e programit të punës njëvjeçar dhe shumëvjeçar, Instituti i paraqet 
raport Ministrisë sipas mënyrës së përcaktuar në statutin e Institutit.  

5. Organet dhe institucionet kompetente janë të detyruara që shënimet për gjendjen e 
natyrës të cilat grumbullohen në pajtim me këtë ligj t`i dorëzohen Institutit.  

6. Mjetet për kryerjen e veprimtarisë së Institutit të përcaktuara me këtë ligj 
sigurohen nga Buxheti i Kosovës dhe burimet tjera në pajtim me ligj.  

 
Neni 147 

 
Mbikëqyrjen e ligjshmërisë të punës së Institutit e kryen Ministria. 
 

KREU VIII 
QASJA NË INFORMACION DHE PJESMARRJA E PUBLIKUT 

 
Neni 148 

Informimi i publikut 
 
1. Ministria, Instituti, organi i administratës, organi kompetent i komunës dhe 

drejtoritë që menaxhojnë me vlerat e mbrojtura të natyrës, janë të detyruara të 
sigurojnë informimin e publikut për gjendjen e mbrojtjes së natyrës, përveç nëse 
me ligj të veçantë ose aktin e organit kompetent nuk janë përcaktuar si fshehtësi.  

2. Organet e administratës, organet kompetente të komunës dhe personat juridik nga 
paragrafi 1. i këtij neni janë të detyruar të mbajnë evidencën për të dhënat për 
gjendjen e mbrojtjes së natyrës, kurse në rastet e dëmtimit të natyrës janë të 
detyruara për këtë ta informojnë publikun me udhëzimet për veprimet të cilat duhet 
të ndërmerren për mbrojtjen dhe ruajtjen e saj. Në rastet të çfarëdo kërcënimi për 
natyrën dhe shëndetin e popullatës, publiku informohet për masat e ndërmarra dhe 
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veprimet e duhura me qëllim të pengimit ose zbutjes të dëmeve të cilat mund të 
dalin nga ai rrezik.  

3. Informatat duhet të jepen me kohë dhe të jenë të sakta.  
 

Neni 149 
 
1. Ministria, Instituti, organi i administratës, organi kompetent i komunës, drejtoritë 

të cilat menaxhojnë me zonat e mbrojtura, kanë detyrim që përmes mjeteve të 
informimit publik, kërkuesve t`ju ofrojnë informacione për gjendjen e mbrojtjes së 
natyrës, për kryerjen e punëve të mbrojtjes së natyrës dhe t`ju mundësojnë qasje në 
dokumentacionin përkatës.  

2. Informacioni për gjendjen e mbrojtjes së natyrës sipas parimit jepet në formë të 
shkruar.  

3. Qeverisë i dorëzohet raporti për gjendjen e mbrojtjes së natyrës në kërkesë të tyre 
dhe sipas mënyrës së përcaktuar me këtë ligj.  

4. Kuvendet komunale janë të detyruara që çdo dy (2) vjet t`i dërgojnë raport 
Ministrisë për gjendjen e mbrojtjes së natyrës si dhe në çdo kohë tjetër nëse atë e 
kërkon Ministria.  

 
Neni 150 

 
Secili person i cili konsideron se kërkesa e tij për informacion është neglizhuar ose pa 
të drejtë është refuzuar, çoftë pjesërisht, çoftë në tërësi, ka të drejtë në mbrojtën e të 
drejtës së tij para gjykatës ose organeve tjera kompetente. 
 

Neni 151 
Pjesëmarrja e publikut në vendim marrje 

 
1. Gjatë hartimit të akteve ligjore, përkatësisht akteve për shpalljen e vlerave të 

mbrojtura të natyrës, planeve të menaxhimit me zonat e mbrojtura dhe planeve për 
shfrytëzimin e të mirave të natyrës si dhe dispozitave të përgjithshme ligjore të 
zbatueshme dhe të detyrueshme dhe dokumenteve në fushën e mbrojtjes së natyrës, 
duhet të sigurohet pjesëmarrja e publikut.  

2. Publiku duhet të informohet për procedurën nga paragrafi 1. i këtij neni përmes 
lajmërimit publik.  

 
Neni 152 

Ruajtja dhe shfrytëzimi i shënimeve 
 
Dokumentacioni dhe shënimet për inventarizimin e të gjithë përbërësve të larmisë 
biologjike dhe peizazhore si dhe përcjellja e gjendjes të ruajtjes së natyrës e veçanërisht 
shënimet për vlerat e mbrojtura të natyrës mblidhen dhe ruhen në Institut dhe Ministri. 
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KREU IX 
SHENJA E MBROJTJES SË NATYRËS 

 
Neni 153 

 
1. Për të promovuar mbrojtjen e natyrës dhe identifikimin e personit zyrtar në 

procedurën e mbikëqyrjes dhe ndërmarrjes së masave për mbrojtjen e natyrës 
përdoret shenja për mbrojtjen e natyrës.  

2. Pamjen e shenjës, procedurën dhe kushtet për përdorimin e sajë e përcakton 
ministri me akt nën ligjor.  

 
KREU X 

INKURAJIMI I EDUKIMIT DHE ARSIMIMIT PËR MBROJTJEN 
E NATYRËS 

 
Neni 154 

 
1. Organi kompetent i komunës për punët e arsimit është i detyruar t’i siguroi kushtet 

për inkurajimin, edukimin dhe arsimimin lidhur me mbrojtjen e natyrës.  
2. Ministria, komunat dhe personat juridik me autorizime publike janë të detyruar të 

inkurajojnë dhe sensibilizojnë dhe informojnë publikun për mbrojtjen e natyrës dhe 
ruajtjen e sajë përmes mediumeve, ligjëratave dhe veprimtarisë botuese si dhe të 
informojnë për vlerat e natyrës më qëllim të vizitës së tyre, për qëllime arsimore 
dhe rekreative. 

 
Neni 155 

 
1. Me qëllim të promovimit të mbrojtjes së natyrës për çdo vjet shënohet Dita e 

mbrojtjes së natyrës.  
2. Në Ditën e mbrojtjes së natyrës organizohen aktivitete edukative, arsimore, 

rekreative, profesionale etj. me të cilat nxitet promovimi i mbrojtjes së natyrës.  
3. Dita e mbrojtjes së natyrës shënohet çdo vjet me 22. maj. në Ditën ndërkombëtare 

të larmisë biologjike.  
 

KREU XI 
MIRËNJOHJET DHE SHPËRBLIMET PËR ARRITJET NË MBROJTJEN 

E NATYRËS 
 

Neni 156 
 
1. Mirënjohjet dhe shpërblimet ndahen për të arriturat në lëmin e mbrojtjes së natyrës 

e veçanërisht për:  
1.1. rezultatet e arritura në nxitjen dhe promovimin e mbrojtjes së natyrës;  
1.2. rezultatet e arritura të punës në realizimin e projekteve dhe programeve për 

mbrojtjen e natyrës;  
1.3. zhvillimin e sistemit të arsimimit për mbrojtjen e natyrës në edukim dhe 

arsimim;  
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1.4. kontributin individual për zhvillimin dhe përparimin e mbrojtjes së natyrës 
në nivel vendor dhe ndërkombëtar;  

1.5. kontributet e institucioneve profesionale dhe shoqatave tjera në zhvillimin 
dhe përparimin e mbrojtjes së natyrës.  

2. Mirënjohjet dhe shpërblimet i ndan Ministria.  
3. Llojin, dukjen, procedurën dhe mënyrën e ndarjes të mirënjohjeve dhe 

shpërblimeve e përcakton ministri me akt nën ligjor.  
 

KREU XII 
FINANCIMI I MBROJTJES SË NATYRËS 

 
Neni 157 

 
1. Nga Buxheti i Kosovës sigurohen mjetet për mbrojtjen e vlerave të natyrës me 

rendësi kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe për ato vlera të natyrës të cilat i 
përcakton Ministria, për mbështetje financiare dhe mbështetje të tjera të 
përcaktuara me këtë ligj, për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga shtazët strikt 
të mbrojtura, për realizimin e të drejtës së parablerësit të Republikës së Kosovës, 
për kompensimin e pronarëve ose bartësve të së drejtës në patundshmëri, për 
kufizimet të cilave u janë nënshtruar nga mbrojtja e vlerave të natyrës me rëndësi 
ndërkombëtare dhe shtetërore si dhe për qëllime të tjera të përcaktuara me ketë ligj.  

2. Nga buxheti i komunës sigurohen mjetet për mbrojtjen e vlerave të natyrës të cilat 
ajo i shpall, për mbështetje financiare dhe mbështetje tjera të përcaktuara me këtë 
ligj si dhe për realizimin e të drejtës së blerësit të parë dhe kompensimin e 
pronarëve dhe bartësve të së drejtës në patundshmëri për kufizimet të cilave u janë 
nënshtruar në ato vlera të mbrojtura të natyrës.  

3. Mjetet për financimin e mbrojtjes së natyrës sigurohen nga shfrytëzimi i të mirave 
të natyrës dhe vlerave të mbrojtura të natyrës nëse me këtë ligj ose me ndonjë ligj 
të veçantë nuk është përcaktuar ndryshe, kompensimet nga dhënia me koncesion 
dhe nga burime tjera të përcaktuara me ligj ose dispozitat e nxjerra në bazë të ligjit.  

 
KREU XIII 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 158 
Mbikëqyrja administrative 

 
Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të 
nxjerra në bazë të tij e kryen Ministria. 
 

Neni 159 
Mbikëqyrja e drejtpërdrejt në zonat e mbrojtura 

 
1. Mbikëqyrjen e drejtpërdrejt në zonat e mbrojtura e kryejnë mbikëqyrësit e 

drejtorisë e cila menaxhon me zonën e mbrojtur.  
2. Mbikëqyrës mund të emërohet personi i cili ka më së paku përgatitjen e mesme 
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profesionale, një (1) vit përvojë pune në profesion dhe ka të dhënë provimin 
profesional.  

3. Mbikëqyrësi identitetin e vet e legjitimojnë me kartën identifikuese. 
4. Mbikëqyrësi gjatë kohës së kryerjes të detyrës mbajn uniformen zyrtare, shenjën e 

mbrojtjes së natyrës dhe shenjën e drejtorisë e cila menaxhon zonën.  
5. Mënyrën e lëshimit së kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës, ministri e 

përcakton me akt nën ligjor.  
 

Neni 160 
 
1. Nëse mbikëqyrësi gjatë zbatimit të mbikëqyrjes në zonën e mbrojtur has personin 

duke kryer veprime për të cilat është përcaktuar kundërvajtja sipas dispozitave nga 
neni 165, 166, 167 dhe 168 të këtij ligji, ka të drejtë dhe është i detyruar që nga ai:  
1.1. të kërkoi letërnjoftimin ose ndonjë dokument tjetër me të cilin do të 

verifikoj identitetin e personit;  
1.2. të kontrolloj valixhen, mjetin transportues ose lundrues;  
1.3. përkohësisht të kufizoj lëvizjet në territorin e caktuar;  
1.4. të lëshojë urdhëresë për kundërvajtje ndaj të pandehurit për të paguar 

gjobën, dënimin në para, dëmin ose shpenzimet e shkaktuara nga kryerësi i 
kundërvajtjes;  

1.5. të konfiskojë përkohësisht të merr pjesën e botës së gjallë ose jo të gjallë të 
fituar në mënyrë jo ligjore që i takon zonës së mbrojtur si dhe mjetet me të 
cilat është kryer përvetësimi i kundër ligjshëm;  

1.6. të kërkoj rikthimin e gjendjes si ka qenë më herët, përkatësisht të urdhëroj 
marrjen e masave për pengimin dhe mënjanimin e pasojave të dëmshme;  

1.7. të shqiptoj masën administrative;  
1.8. të parashtroj fletëparaqitje për kundërvajtje ose penale.  

2. Sipas fletëparaqitjes nga nën-paragrafi 1.4. i këtij neni, mundë të shqiptohet dënimi 
për kundërvajtje në lartësinë më të ulët për atë kundërvajtje ose të urdhëroj masën 
mbrojtëse, kurse gjoba nga nën-paragrafi 1.5. i këtij neni paguhet në lartësi prej 
tridhjetë (30) Euro për personat fizik, kurse për personat juridik pesëqind (500) 
Euro. 

3. Mjetet e paguara nga nën-paragrafi 1.5. i këtij neni janë të hyra të buxhetit të 
Kosovës.  

4. Mbikëqyrësi mundë të kryej edhe punët e rojtarit të natyrës.  
 

Neni 161 
 
1. Mbrojtjen e drejtpërdrejt dhe punët e ruajtjes dhe promovimit të zonës së mbrojtur 

e kryejnë rojtaret e natyrës e veçanërisht: 
1.1. planifikimin, organizimin dhe kryerjen e shëtitjeve për qëllime mësimore në 

zonën e mbrojtur;  
1.2. edukimin mjedisor të vizitorëve për zonën e mbrojtur dhe komunitetit lokal;  
1.3. kujdesin për sigurinë e vizitorëve dhe ndërmarrjen e masave për shpëtim;  
1.4. vëzhgimin dhe përcjelljen e gjendjes të llojeve të bimëve, kërpudhave dhe 

shtazëve si dhe vlerave të tjera në zonën e mbrojtur;  
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1.5. bashkëpunimin me udhëheqësit e projekteve hulumtuese dhe projekteve 
tjera të lejuara në zonën e mbrojtur;  

1.6. bashkëpunimin me pronarët dhe përdoruesit e ligjshëm të patundshmërive 
në zonat e mbrojtura me qëllim të mbrojtjes së natyrës;  

1.7. mbikëqyrjen e kryerjes së veprimtarive dhe punëve të lejuara në zonën e 
mbrojtur;  

1.8. kujdesin për mirëmbajtjen e infrastrukturës në objektet të cilat gjinden në 
zonën e mbrojtur;  

1.9. kryerjen e punëve të mbikëqyrësit në bazë të autorizimit të veçantë.  
2. Rojtarët e natyrës janë punëtor të drejtorisë e cila administron me zonën e 

mbrojtur.  
3. Mënyrën dhe kushtet për kryerjen e punëve të rojtarëve të natyrës ministri e 

përcakton me akt nen ligjor.  
 

Neni 162 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
1. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në 

bazë të tij e kryen inspektori i mbrojtjes së natyrës, në kuadër të inspektoratit 
mjedisor.  

2. Përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dhënies të kartës dhe shenjës zyrtare ministri e 
përcakton me akt nen ligjor.  

 
Neni 163 

 
1. Në zbatimin e mbikëqyrjes të vlerave të mbrojtura të natyrës dhe në pjesët tjera të 

natyrës për të cilat është përcaktuar me këtë ligj, inspektori mbikëqyr: 
1.1. gjendjen e kualitetit të natyrës;  
1.2. shfrytëzimin dhe përdorimin e vlerave të mbrojtura të natyrës dhe pjesëve 

tjera të natyrës;  
1.3. zbatimin e masave dhe kushteve të mbrojtjes së natyrës si dhe akteve tjera të 

nxjerra në bazë të këtij Ligji;  
1.4. zbatimin e kushteve për kompensim;  
1.5. zbatimin e planeve të menaxhimit me të mirat e natyrës në pjesët që kanë të 

bëjnë me masat dhe kushtet e mbrojtjes së natyrës;  
1.6. zbatimin e planit për menaxhim dhe programin e mbrojtjes, të ruajtjes, 

shfrytëzimit dhe përparimit të vlerës së mbrojtur të natyrës;  
1.7. veprimet të cilat mund të shkaktojnë ndryshime dhe dëmtime në vlerën e 

mbrojtur të natyrës ose në pjesën tjetër të natyrës;  
1.8. zbatimin e drejtpërdrejt të mbrojtjes, ruajtjes, shfrytëzimit dhe përparimit të 

vlerës së mbrojtur të natyrës;  
1.9. zbatimin e masave për mbrojtjen e llojeve të bimëve, kërpudhave dhe 

shtazëve si dhe vlerave tjera të mbrojtura të natyrës;  
1.10. eksportimin, importimin dhe kalimin transit të bimëve, kërpudhave dhe 

shtazëve nëse ato janë të kufizuara ose të ndaluara me këtë ligj, ose akteve 
të nxjerra në bazë të tij;  
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1.11. futjen dhe ri futjen e llojeve të egra në natyrë;  
1.12. informimin e publikut për gjendjen e natyrës;  
1.13. zbatimin e kushteve dhe masave tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe akteve 

të nxjerra në bazë të tij për mbrojtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore.  
 

KREU XIV 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 164 

 
1. Me gjobë, në vlerë së paku dhjetëmijë (10.000) gjer në dyzetmijë (40.000) Euro do 

të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse:  
1.1. kryen ndërhyrjen ose veprimin i cili mund të asgjësoj ose shkaktoj dëm të 

madh ose të përhershëm në zonën e rëndësishme ekologjike (neni 63 
paragrafi 4. dhe neni 64 paragrafi 4. të këtij ligji);  

1.2. zhdukë llojin e egër autokton (neni 86 paragrafi 3. të këtij ligji).  
2. Me gjobë, në vlerë së paku njëmijë (1.000) gjer në katërmijë (4.000) Euro do të 

dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi 
përgjegjës i personit juridik.  

 
Neni 165 

 
1. Me gjobë, në vlerë së paku katërmijë (4.000) gjer në tridhjetëmijë (30.000) Euro 

do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse:  
1.1. kryen ndërhyrjen për të cilën nuk është marr shqyrtimi për pranueshmerinë 

për natyrën ose është në kundërshtim me shqyrtimin e marr (neni 34 
paragrafi 1. dhe 3. i këtij ligji);  

1.2. vepron në kundërshtim të masave për mbrojtjen, ruajtjen, përparimin dhe 
shfrytëzimin e zonave të mbrojtura dhe vlerave tjera të mbrojtura të natyrës 
të pacaktuara me Rregulloren për rendin e brendshëm (neni 76 i këtij ligji);  

1.3. futë llojin e egër të huaj në natyrë në territorin e Republikës të Kosovës 
(neni 91 i këtij ligji),  

1.4. bënë ri-futjen e llojeve të egra të zhdukura në natyrë në territorin e 
Republikës të Kosovës pa lejen e Ministrisë (neni 93 i këtij ligji).  

2. Me gjobë, në vlerë së paku katërqind (400) gjer në tremijë (3.000) Euro do të 
dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi 
përgjegjës i personit juridik.  

 
Neni 166 

 
1. Me gjobë, në vlerë së paku njëmijë (1.000) gjer në dhjetëmijë (10.000) Euro do të 

dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: 
1.1. në rezervatin strikt kryen veprime të cilat nuk janë të lejuara (neni 10 i këtij 

ligji);  
1.2. shfrytëzon të mirat e natyrës që nuk lejohen për qëllime ekonomike ose 

kryen ndonjë veprimtari e cila nuk është e lejuar në parkun kombëtar (neni 
11 i këtij ligji);  
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1.3. kryen ndërhyrje dhe punë jo të lejuara të cilat munden me i prishë veçoritë për 
shkak të cilave është shpallë zona e veçantë (neni 12 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.4. kryen veprimtarit të i cilat rrezikojnë veçoritë dhe rolin e rëndësishëm në 
parkun e natyrës, ose kryen veprimtari ekonomike dhe shfrytëzimin e të 
mirave të natyrës pa sigurimin e kushteve për mbrojtjen e natyrës (neni 13. i 
këtij ligji);  

1.5. në monumentin e natyrës dhe në afërsi të drejtpërdrejt të tij kryen punë të 
cilat rrezikojnë veçoritë dhe vlerat e tij (neni 14 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.6. kryen punë dhe veprimtari të cilat prishin veçoritë për shkak të cilave është 
shpallë peizazhi i mbrojtur (neni 15 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.7. kryen veprimtari dhe punë të cilat ndryshojnë ose prishin vlerat për shkak të 
cilave është mbrojt monumenti i arkitekturës së parkut (neni 16 paragrafi 2. 
i këtij ligji);  

1.8. pa arsye të justifikuar shkatërron mineralet, fosilet, shtresimet e mbrojtura 
dhe vend gjetjet e tyre (neni 18 paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.9. nuk i mbron llojet vendore të zbutura në mënyrë të përcaktuar (neni 26 i 
këtij ligji);  

1.10. organizon vozitje me automjete jashtë vendbanimeve, në të gjitha llojet e 
rrugëve, rrugëve fushore, stazave dhe poligoneve të rregulluara pa marrjen e 
lejes të Ministrisë (neni 30 i këtij ligji);  

1.11. lëshon në treg dhe përdorë mjete për mbrojtjen e bimëve dhe plehra 
artificiale në mënyrën e cila nuk është e lejuar (neni 32 i këtij ligji);  

1.12. nuk kryen kushtet e kompensimit sipas mënyrës së përcaktuar (neni 38 
paragrafi 3. dhe 5. i këtij ligji);  

1.13. pas ndërhyrjes nuk vendos gjendjen e njëjtë ose përafërsisht të njëjtë e cila 
ishte para ndërhyrjes.” (neni 42 paragrafi 2. i këtij ligji).  

1.14. si bartës i ndërhyrjes ose shfrytëzues i të mirave të natyrës pa vonesë nuk 
mënjanon pasojat e dëmshme (neni 45 i këtij ligji);  

1.15. shfrytëzon dhe ekonomizon pyjet në kundërshtim me parimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe parimeve të certifikimit të pyjeve (neni 47 paragrafi 2. 
dhe 3. i këtij ligji);  

1.16. kryen pyllëzimin atje ku nuk është e arsyeshme dhe në mënyrën e cila 
kërcënon tipin e vendbanimit jo pyjor, të rrallë dhe të kërcënuar (neni 48 i 
këtij ligji);  

1.17. përdor mjete kimike për mbrojtjen e bimëve në pyje pa marrjen e lejes (neni 
49 i këtij ligji);  

1.18. nuk siguron mbetjen e një përqindjeje të lisave që kanë arrit pjekurinë, të 
vjetër dhe të tharë sipas kushteve për mbrojtjen e natyrës (neni 50 paragrafi 
1. i këtij ligji);  

1.19. nuk e len një pjesë të pa prerë të sipërfaqes të përcaktuar me bazat 
ekonomiko-pyjore, përkatësisht me kushtet e mbrojtjes së natyrës (neni 50 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.20. nuk ekonomizon në mënyrën e cila në masën më të madhe ruan pjesët pa 
drunjte dhe skajet e pyjeve (neni 50 paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.21. dëmton, shkatërron ose bartë botën e gjallë nëntokësore në objektin 
speleologjik (neni 53 paragrafi 1. i këtij ligji);  
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1.22. ndryshon kushtet e vendbanimit në objektin speleologjik duke hedhur 
mbeturina ose mbetje biologjike, ndez zjarre ose ndonjë mënyrë tjetër (neni 
53 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.23. kryen aktivitete ose veprime në objektin speleologjik pa marrjen paraprake 
të lejes nga Ministria (neni 53 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.24. bënë ndarjen e ujë rrjedhës, tharjes të burimit, i mbulon burimet, moçalet 
etj. dhe me këtë kërcënon vlerat e natyrës dhe larminë biologjike (neni 56 
paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.25. menaxhon me e kullosave në mënyrën e cila nuk lejohet (neni 59 i këtij 
ligji);  

1.26. nuk i ruan pjesët skajeve të tokës së punueshme si vendbanime (neni 60 
paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.27. nuk zbaton masat e përcaktuara për ruajtjen e tipave të vendbanimeve në 
gjendje të favorshme (neni 61 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.28. kryen hulumtime pa marrjen e lejes të organit kompetent dhe/ose nuk i 
dorëzon rezultatet e hulumtimit organit kompetent (neni 71 paragrafi 1. dhe 
3. i këtij ligji);  

1.29. shqetëson, kap dhe i lëndon shtazët e egra, zvogëlon numrin e popullacionit 
të llojit të egër, shkatërron ose dëmton vendbanimin e tyre pa ndonjë arsye 
të justifikuar (neni 86 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.30. nuk zbaton masat, metodat dhe mjetet teknike të cilat më së paku pengojnë 
llojet egra ose vendbanimet e popullacioneve të tyre (neni 87 paragrafi 1. i 
këtij ligji);  

1.31. nuk i ndërmerr masat e përcaktuara të mbrojtjes dhe nuk i mirëmban 
korridoret ekologjik për shtazët e egra (neni 88 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.32. vendos shtylla dhe komponentë teknike në larg përçues të mesëm në 
mënyrën e cila nuk lejohet (neni 89 i këtij ligji);  

1.33. mbledhë bimë, kërpudha dhe pjesë të tyre, si dhe kap dhe vranë shtazë me 
qëllim të përpunimit, tregtisë, dhe ndonjë qarkullimi tjetër pa marrjen e lejes 
të Ministrisë si dhe masave të tjera të përcaktuara (neni 90 i këtij ligji);  

1.34. shfrytëzon llojet e egra të mbrojtura me kushtet e përcaktuara (neni 94 i këtij 
ligji);  

1.35. përdor mjetet për kapje dhe vrasje të shtazëve të mbrojtura, mjete të cilat 
munden me shkaktuar zhdukje lokale ose shqetësimin serioz të 
popullacionit të llojit (neni 95 i këtij ligji);  

1.36. bënë tregti me bimët dhe kërpudhat strikt të mbrojtura të cilat mbijnë vet 
(neni 97 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.37. me qëllim i kap, i mbanë dhe i mbytë llojet e shtazëve strikt të mbrojtura, i 
dëmton ose i shkatërron format e tyre zhvillimore, çerdhet ose strofkat, si 
dhe zonat në të cilat shtohen dhe pushojnë, i shqetësojnë në kohën e 
shumimit, rritjes së të vegjëlve, migrimit dhe dimërimit, po ashtu me qëllim 
shkatërron ose merr vezët nga natyra ose mbanë vezët e zbrazura (neni 97 
paragrafi 3. nën-paragrafi 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. dhe 3.6. i këtij ligji);  

1.38. fshehë, mbanë, kultivon, bënë tregti, i tjetërson ose në cilën do formë i merr 
bimët, kërpudhat dhe shtazët, si dhe i preparon llojet e shtazëve strikt të 
mbrojtura (neni 97 paragrafi 3. nën-paragrafi 3.7. i këtij ligji);  
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1.39. vepron në kundërshtim me dispozitat për bimët të cilat mbijnë vet, 
kërpudhat dhe shtazët të cilat gjenden në rezervatin strikt, parkun kombëtar 
dhe zonën e veçantë si dhe në shtazët nëntokësore (neni 97 paragrafi 4. i 
këtij ligji);  

1.40. mbanë në internim, kultivon, blenë, dhe shet llojet egra strikt të mbrojtura 
në kundërshtim me dispozitat e përcaktuara (neni 99 i këtij ligji);  

1.41. eksporton ose importon llojet strikt të mbrojtura pa marrjen e lejes të 
Ministrisë neni 99 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.42. bënë nxjerrjen, futjen, eksportimin, importimin dhe kalimin transit të 
bimëve, kërpudhave dhe shtazëve të cilat janë të mbrojtura në bazë të këtij 
ligji ose konventave ndërkombëtare, pjesëve ose derivateve të tyre pa leje 
dhe në kundërshtim me kushtet e përcaktuara me ligj dhe dispozitat për 
zbatimin e tij (neni 101 i këtij ligji);  

1.43. bënë nxjerrjen, futjen, eksportimin, importimin dhe kalimin transit të 
bimëve, kërpudhave dhe shtazëve të cilat janë të mbrojtura në bazë të këtij 
ligji ose konventave ndërkombëtare, pjesëve ose derivateve të tyre pa leje 
përkatëse ose vërtetim të lëshuar nga Ministria dhe aktit të organit të 
administratës të eksportit ose ri eksportit ose me dokumente të rrejshme, leje 
ose vërtetim jo të vlefshëm, ose me leje ose vërtetim e cila është ndryshuar 
pa pëlqimin e Ministrisë ose të vendit të eksportit ose ri eksportit (neni 101 
paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.44. përdor lejen, vërtetimin ose aktin tjetër të nxjerr në bazë të këtij ligji, me 
qëllim të kryerjes të qarkullimit ndërkufitar dhe tregtisë me lloje të egra, për 
çfarëdo ekzemplar të llojit të egër për të cilën nuk është lëshuar leja, 
vërtetimi ose akti tjetër (neni 101 paragrafi 7. dhe/ose neni 107 paragrafi 5. i 
këtij ligji);  

1.45. në kërkesën për lëshimin e lejes për futjen, nxjerrjen, eksportin, importin, 
vërtetimin për ri eksport, lejeve ose vërtetimeve për tregti përdoret deklarata 
të rreme ose me qëllim ofron informata të rrejshme për të marr lejen ose 
vërtetimin (neni 101 paragrafi 1. dhe 4., dhe neni 107 paragrafi 1. i këtij 
ligji);  

1.46. kryen kalimin transit të llojeve të egra të mbrojtura në bazë të këtij ligji, 
pjesëve të tyre ose derivateve pa lejen eksportuese të vlefshme ose 
vërtetimin mbi ri eksportin të lëshuar nga organit të administratës të 
eksportit ose ri eksportit (neni 101 paragrafi 8. i këtij ligji);  

1.47. kryen tregti me lloje të egra të mbrojtura vendore ose të huaj në bazë të ligjit 
ose marrëveshjeve ndërkombëtare në kundërshtim me kushtet e përcaktuara 
me ligj dhe akteve të përcaktuar në bazë të tij (neni 107 i këtij ligji);  

1.48. falsifikon ose ndryshon lejen ose vërtetimin dhe nuk ju përmbahet urdhrave 
dhe kushteve të cituar në vërtetimin për tregti me llojet e egra vendore ose të 
huaja të mbrojtura në bazë të ligjit (neni 107 paragrafi 1. dhe 4. i këtij ligji);  

1.49. nëse pa vonesë nuk e lajmëron Ministrinë mbi të gjitha ndryshimet dhe 
kushtet e reja të cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në vlefshmërinë e lejes 
ose vërtetimit me qëllim te qarkullimit ndërkufitar ose tregtisë me lloje të 
egra të mbrojtura, të nxjerra në pajtim me këtë ligji dhe akteve të nxjerra në 
bazë të tij (neni 109 paragrafi 2. i këtij ligji);  
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1.50. nuk jep ofertën për shitjen e patundshmërisë sipas të drejtës së blerësit të 
parë sipas mënyrës të përcaktuar me këtë ligj (neni 113 paragrafi 1. dhe 2. i 
këtij ligji);  

1.51. shet patundshmërinë e cila gjendet në zonën e mbrojtur të natyrës personit 
tjetër me çmim i cili është më i ulët nga çmimi i cili është dhënë në ofertë të 
autorizuarve të drejtës së blerësit të parë (neni 113 paragrafi 4. i këtij ligji); 

1.52. shfrytëzon të mirat e natyrës në mënyrë të pa lejuar dhe me pasoja të 
dëmshme (neni 123 i këtij ligji); 

1.53. nxjerr planin për ekonomizim me të mirat e natyrës pa pëlqimin e Ministrisë 
(neni 124 i këtij ligji);  

1.54. kryen ndërhyrje dhe punë në vlerën e mbrojtur të natyrës pa leje ose në 
kundërshtim me kushtet e përcaktuara për mbrojtjen e natyrës (neni 128 i 
këtij ligji)  

1.55. lëshon në treg mineralet, shtresimet dhe fosilet pa leje (neni 137 paragrafi 3. 
i këtij ligji);  

1.56. eksporton mineralet, shtresimet ose fosilet të cilat janë të mbrojtura si vlera 
të natyrës (neni 139 paragrafi 2. i këtij ligji).  

2. Me gjobë, në vlerë së paku treqind (300) gjer në dymijë (2.000) Euro do të dënohet 
për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi përgjegjës i 
personit juridik.  

 
Neni 167 

 
1. Me gjobë, në vlerë së paku pesëqind (500) gjer në njëmijë (1.000) Euro do të 

dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: 
1.1. nuk zbaton masat e mbrojtjes së natyrës të përcaktuara me ligj deri sa vlera 

e natyrës është nën mbrojtjen paraprake (neni 24 i këtij ligji);  
1.2. nuk lejon vizitën dhe shikimin e natyrës (neni 29 i këtij ligji);  
1.3. nuk lajmëron zbulimin e objektit speleologjik ose pjesëve të tij në afatin e 

përcaktuar (neni 52 paragrafi 3. i këtij ligji);  
1.4. kryen hulumtime pa pëlqimin e Ministrisë (neni 67 i këtij ligji);  
1.5. nuk vepron në pajtim me planin e menaxhimit e zonës së mbrojtur (neni 81 

paragrafi 4. dhe neni 82 i këtij ligji)  
1.6. pa arsye të justifikuar kap, lëndon ose vret shtazët e egra (neni 86 paragrafi 

2. i këtij ligji);  
1.7. pa arsye të justifikuar mënjanon llojet e egra - bimët dhe kërpudhat - nga 

vendbanimi i tyre, zvogëlon popullacionin e tyre ose i shkatërron (neni 86 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.8. mbledhë, grumbullon, shkatërron, pret ose nxjerr bimët ose kërpudhat strikt 
të mbrojtura të cilat mbijnë vetë (neni 97 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.9. mbanë bimët dhe kërpudhat strikt të mbrojtura (neni 97 paragrafi 2. i këtij 
ligji);  

1.10. kryen hulumtime në llojin strikt të mbrojtur pa lejen e Ministrisë (neni 100 
paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.11. mbanë në internim në kushte të papërshtatshme dhe pa kujdes të duhur, 
përkatësisht në kundërshtim me kushtet e përcaktuara për shtazët e egra 
(neni 104 paragrafi 1. i këtij ligji);  
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1.12. i ekspozon ne kopshte zoologjike, akuariume, terrariume, ose në hapësirat e 
ngjashme shtazët e egra vendore apo te huaja të mbrojtura në bazë të ligjit 
pa lejen e Ministrisë (neni 105 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.13. kultivon llojet vendore të egra ose të huaja pa lejen e Ministrisë (neni 106 
paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji);  

1.14. llojet e egra të kultivuara nuk i shënjon në mënyrë të përcaktuar (neni 106 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.15. nuk bënë sigurimin që shtaza e kultivuar mos të iki në natyrë dhe të shkaktoj 
dëme (neni 106 paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.16. kryen hulumtim në vend gjetje që mund të shkaktoj asgjësimin ose 
dëmtimin e vend gjetjes të mineralit, shtresimit ose fosilit (neni 112 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.17. kryen hulumtime në vend gjetjen e mineraleve, shtresimeve ose fosileve pa 
lejen e Ministrisë (neni 112 paragrafi 5. i këtij ligji);  

1.18. organizon vizita dhe shikime të vlerave të mbrojtura të natyrës në 
kundërshtim me ndalesat ose kufizimet (neni 129 i këtij ligji);  

1.19. nuk lejon qasje në vlerën e mbrojtur të natyrës sipas kushteve të përcaktuara 
(neni 130 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.20. përkujdeset përkatësisht mbron vlerën e mbrojtur të natyrës në zonën e 
mbrojtur pa kontratë ose në kundërshtim me kushtet nga kontrata (neni 132 
dhe 133 i këtij ligji);  

1.21. gjatë marrjes të mineraleve, shtresimeve dhe fosileve përdor makineri ose 
mjete tjera të palejuara (neni 138 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.22. nuk mundëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e dispozitave, 
përkatësisht akteve për shpalljen e vlerave të mbrojtura të natyrës, 
dokumente e rregullimit hapësinor, planeve të menaxhimit dhe shfrytëzimit 
të zonave të mbrojtura dhe të mirave të natyrës (neni 151 i këtij ligji).  

2. Me gjobë, në vlerë së paku njëqind (100) gjer në pesëqind (500) do të dënohet për 
kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi përgjegjës i 
personit juridik.  

 
Neni 168 

 
1. Me gjobë, në vlerë së paku pesëqind (500) gjer në njëmijë (1.000) Euro do të 

dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: 
1.1. hulumton dhe viziton rezervatin strikt pa lejen e Ministrisë (neni 10 

paragrafi 2. i këtij ligji);  
1.2. mbledh bimë, kërpudha dhe pjesë të tyre, si dhe kap ose vret shtazë me 

qëllim të përpunimit, tregtisë dhe qarkullimit tjetër pa lejen e pronarit dhe 
përdoruesit të ligjshëm (neni 90 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.3. nxjerr jashtë Republikës së Kosovës për qëllime shkencore llojet e egra dhe 
pjesët e tyre të cilat nuk janë vlera te mbrojtura të natyrës në kuptim të këtij 
ligji pa lejen e Ministrisë (neni 71 paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.4. nuk e lajmëron Ministrinë dhe shërbimin e veterinës për llojet strikt të 
mbrojtura të ngordhura, të sëmura ose të lënduara (neni 99 paragrafi 3. i 
këtij ligji);  
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1.5. nuk i paraqet Ministrisë dhe Institutit shënimet për rezultatet e hulumtimit 
në afatin e përcaktuar (neni 100 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.6. nuk paraqet importimin ose eksportimin e shtazëve, kërpudhave dhe bimëve 
në shërbimin kompetent të doganës (neni 102 i këtij ligji);  

1.7. nuk informon në afatin e përcaktuar Ministrinë për fitimin e pronësisë në 
shtazët e mbrojtura (neni 104 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.8. nuk i lëshon vërtetim dhe faturë pronarit të ri për origjinën e shtazës dhe 
faturën (neni 107 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.9. nuk përkujdeset dhe nuk i mbron mineralet, shtresimet dhe fosilet sipas 
formës së përcaktuar (neni 110 paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji);  

1.10. nuk e lajmëron Ministrinë në afatin e përcaktuar zbulimin e mineraleve, 
fosileve dhe shtresimeve ose nuk ndërmerr masat e domosdoshme për 
mbrojtjen nga shkatërrimi, dëmtimi ose vjedhja (neni 112 paragrafi 1. i këtij 
ligji);  

1.11. nuk mundëson hulumtimin e vend gjetjes së mineraleve, fosileve dhe 
shtresimeve në pajtim me vendimin e lëshuar nga Ministria (neni 112 
paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.12. merr nga natyra minerale, fosile ose shtresime për dedikime të cilat nuk janë 
përcaktuar me këtë ligj (neni 137 paragrafi 2. i këtij ligji),  

1.13. merr nga natyra minerale, fosile ose shtresime me qëllim të shitjes pa lejen e 
Ministrisë (neni 137 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.14. nuk disponon me prova për prejardhjen e mineraleve, fosileve ose 
shtresimeve, përkatësisht për lejen për t`i marr nga natyra (neni 137 
paragrafi 4. i këtij ligji);  

1.15. nuk mbanë evidencë për lëshimin në treg të mineraleve, fosileve ose 
shtresimeve sipas mënyrës së përcaktuar (neni 137 paragrafi 5. i këtij ligji);  

1.16. eksporton minerale, fosile ose shtresime pa lejen e Ministrisë (neni 139 
paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.17. e shfrytëzon shenjen për mbrojtjen e natyrës në kundërshtim me formën e 
përcaktuar (neni 153 paragrafi 2. i këtij ligji).  

2. Me gjobë, në vlerë së paku dyqind (200) gjer në pesëqind (500) Euro do të dënohet 
për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi fizik dhe personi përgjegjës i 
personit juridik. 

 
Neni 169 

 
1. Me gjobë, në vlerë prej njëqind (100) Euro do të dënohet për kundërvajtje personi 

fizik nëse në parkun kombëtar, parkun e natyrës dhe monumentin e arkitekturës së 
parkut: 
1.1. kryen aktivitet nënujor pa lejen e Ministrisë, përkatësisht organit të 

administratës ose organit kompetent të komunës (neni 75 paragrafi 1. nën-
paragrafi 1.1. i këtij ligji);  

1.2. të ankoroj dhe/ose lidh lundrën jashtë vendit të përcaktuar me plan 
hapësinor (neni 75 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji);  

1.3. kryen peshkim rekreativ pa leje ose në kundërshtim me kushtet e dhëna me 
leje (neni 75 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3 i këtij ligji);  
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1.4. dëmton dhe/ose shkatërron shenjen dhe/ose tabelën informuese (neni 75 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.4. i këtij ligji);  

1.5. ndezë zjarr jashtë vendbanimit dhe/ose vendeve që për ketë qellim janë të 
shënjuara dhe të caktuara (neni 75 paragrafi 1. nën paragrafi 1.5 i këtij ligji);  

1.6. xhiron ose fotografon për qëllime komerciale pa lejen e Ministrisë, 
përkatësisht organit të administratës ose organit kompetent të komunës (neni 
75 paragrafi 1. nënparagrafi 1.6. i këtij ligji);  

1.7. fluturon me mjete fluturuese pa lejen e Ministrisë përkatësisht organit të 
administratës ose organit kompetent të komunës (neni 75 paragrafi 1. 
nënparagrafi 1.7. i këtij ligji);  

1.8. vendos pllakën informative, panove reklamuese ose tjera pa lejen e 
Ministrisë, gjegjësisht organit të administratës ose organit kompetent të 
komunës (neni 75 paragrafi 1. nënparagrafi 1.8. i këtij ligji). 

 
Neni 170 

 
1. Me gjobë, në vlerë prej tridhjetë (30) Euro do të dënohet për kundërvajtje personi 

fizik nëse:  
1.1. vizita dhe/ose shikimi pa biletë kur ajo është e detyruar; (neni 75 paragrafi 

1. nën paragrafi 1.9. i këtij ligji).  
1.2. hedhë mbeturina në vendin i cili nuk është paraparë dhe shënjuar për to 

(neni 75 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.10 i këtij ligji);  
1.3. lahet jashtë vendeve të cilat i ka përcaktuar drejtoria (neni 75 paragrafi 1. 

nën-paragrafi 1.11 i këtij ligji).  
 

KREU XV 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 171 

 
1. Vlerat natyrore të mbrojtura deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, mbeten të 

mbrojtura, kurse pronarët dhe përdoruesit e ligjshëm të atyre vlerave të mbrojtura 
të natyrës i kanë të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me këtë ligj.  

2. Regjistrimi i vlerave të mbrojtura të natyrës në Regjistrin do të harmonizohet me 
dispozitat e këtij ligji në afat prej dy (2) vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 172 

 
1. Personat juridik që menaxhojnë me pyje janë të detyruara t`i harmonizojnë bazat 

ekonomiko-pyjore me dispozitat e këtij ligji gjatë ndryshimit të tyre ose revizionit 
të parë.  

2. Bartësit e të drejtës së gjuetisë janë të detyruar t`i harmonizojnë bazat ekonomike 
të gjuetisë me dispozitat e këtij ligji gjatë ndryshimit të tyre ose revizionit të parë.  

3. Personat juridik të cilët menaxhojnë me ujëra janë të detyruar që planet e 
menaxhimit t`i harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji në afat prej dy (2) vjetësh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
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4. Personat tjerë juridik dhe fizik të cilët menaxhojnë me të mirat e natyrës janë të 
detyruar që planet e shfrytëzimit t`i harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji në afat 
prej një (1) viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

5. Personat juridik dhe fizik të cilët kryejnë veprimtari tregtare nga neni 111 i këtij 
ligji, janë të detyruar të harmonizojnë afarizmin e vet me dispozitat e këtij ligji në 
afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

6. Drejtoritë ose organet e administratës ose organet kompetente të komunës të cilat 
kujdesen për vlerat e mbrojtura të natyrës ose ato ju kanë dhënë në përkujdesje 
personave juridik dhe fizik në bazë të kontratës para hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
janë të detyruar t`i harmonizojnë ato kontrata me dispozitat e këtij ligji në afat prej 
tre (3) muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 173 

 
1. Instituti dhe drejtoritë të cilat menaxhojnë me zonat e mbrojtura vazhdojnë punën 

sipas dispozitave të këtij ligji. 
2. Instituti dhe drejtoritë janë të detyruara të harmonizojnë organizimin, veprimtaritë 

dhe aktet nënligjore me dispozitat e këtij ligji në afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

3. Komunat të cilat në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë themeluar 
drejtoritë për menaxhimin me zonat e mbrojtura sipas dispozitave të ligjit për 
mbrojtjen e natyrës Nr. 02./L-18 /Rregullorja 2006/22, janë të detyruara t`i 
themelojnë në afat prej një (1) viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 174 

 
Zonat ekologjike me rëndësi ndërkombëtare nga neni 64 i këtij ligji janë pjesë 
përbërëse e rrjetit ekologjik evropian “NATURA 2000”. 
 

Neni 175 
 
1. Qeveria dhe ministri në afat prej një (1) viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji 

duhet t`i nxjerrin dispozitat për të cilat janë të autorizuara me këtë ligj.  
2. Deri në hyrjen në fuqi të dispozitave të zbatueshme të përcaktuara me këtë ligj, 

mbeten në fuqi dispozita e zbatueshme në lëmin e mbrojtjes së natyrës të cilat janë 
në fuqi deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji dhe/ose janë nxjerr në bazë të Ligjit për 
mbrojtjen e natyrës Nr. 02./L-18 /Rregullorja 2006/22, përveç nëse nuk janë në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.  

3. Masat e mbrojtjes të cilat i kanë nxjerr organet kompetente të komunave për pjesët 
e natyrës në zonat e tyre në bazë të dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e natyrës 
Nr.02/L-18/ Rregullorja 2006/22, mbeten në fuqi deri në nxjerrjen e dispozitave të 
zbatueshme për masat e mbrojtjes së natyrës për ato vlera të mbrojtura të natyrës 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji, përpos nëse nuk janë në kundërshtim me 
dispozitat e këtij ligji.  
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Neni 176 
 
1. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për Mbrojtjen e Natyrës 

Nr.02/L-18 dhe Rregullorja 2006/22 për shpalljen e Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës.  
2. Procedurat e filluara sipas dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 02/L-

18/Rregullorja 2006/22, kryhen sipas dispozitave të këtij Ligji.  
3. Procedurat për kundërvajtje të filluara sipas dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e 

Natyrës Nr. 02/L-18/Rregullorja 2006/22, deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji 
vazhdojnë në gjykatën kompetente.  

 
Neni 177 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimt në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-233 
30 shtator 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-054-2010, datë 18.10.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 85 / 09 NËNTOR 2010 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR RREGULLIMIN E TOKËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i bazës ligjore për ndërmarrjen e masave dhe 
veprimeve në baza vullnetare për krijimin e parcelave më të mëdha dhe rregullimin e 
tokave bujqësore, pyjeve dhe tokave pyjore në funksion të shfrytëzimit më racional dhe 
më ekonomik. 
 

Neni 2 
Fusha e Zbatimit 

 
Me këtë ligj përcaktohen përgjegjësitë e institucioneve që janë kompetente për 
rregullimin e tokës, procedurat për rregullimin e tokës, planifikimi, financimi dhe 
zbatimi i këtij procesi. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Rregullimi i tokës – masat për përmirësimin e projektimit të zonës rurale, si 
zhvillimin e shfrytëzimit më ekonomik dhe racional të tokës, grupimin e 
tokës bujqësore dhe rritjen e sipërfaqes së fermave, përmirësimin e 
infrastrukturës dhe mundësinë e qasjes në të, ruajtjen e peizazhit dhe 
natyrës, zbatimin e masave agroteknike, agromelioruse dhe 
hidromelioruese, ripyllëzimin e tokës me kualitet të ulët ose tokës së ndotur 
dhe masat e reja të tokës;  

1.2. Sistemi i ujitjes – objektet hidroteknike, të cilat shërbejnë për qëllime të 
ujitjes dhe nevoja tjera të një territori të caktuar;  

1.3. Sistemi i Kullimit - shkarkimin e ujërave të tepërta nga toka bujqësore me 
sistem të ndërtuar kullimi;  

1.4. Masa e rregullimit të tokës –sipërfaqe e kufizuar të tokës bujqësore, tokës 
pyjore, pyjeve dhe tokave tjera të caktuara për rregullim të tokës;  

1.5. Pjelloria e tokës – është aftësia natyrore e tokës për sigurimin e 
njëkohshëm të ujit dhe të elementeve ushqyese për bimë dhe krijimi i 
kushteve të përshtatshme fizike dhe biokimike për to.  

1.6. Operatori ekonomik – personi juridik i cili bënë projektimin, përgatitjen, 
rilevimin kadastral dhe punët juridike administrative të projektit për 
rregullimin e tokës;  

1.7. Rilevimi – matjet gjeodezike, tokësore apo matjet nga ajri për paraqitjen e 
parcelave me kufijtë e tyre në dokumentacionin kadastral, me saktësinë e 
kërkuar;  

1.8. Pasqyra e tokës –paraqitja tabelore të tokës sipas gjendjes para dhe pas 
rregullimit të tokës. Në pasqyrën e tokave paraqiten të gjitha të dhënat e 
përfshira në procesin e rregullimit të tokës;  

1.9. RDPP – Regjistri për të Drejtat e Pronës së Paluajtshme;  
1.10. Regjistrimi përfundimtar - regjistrimi i pronave në RDPP dhe në 

Kadastër;  
1.11. Meliorimi – masat të cilat zbatohen me qëllim të përmirësimit fizik, kimik 

dhe biologjik të karakteristikave të tokës si dhe krijimin dhe mbajtjen e 
regjimit optimal të ujit dhe ajrit për tokën në mënyrë që të sigurohen kushte 
sa më të volitshme për rritje, zhvillim dhe kultivim të bimëve dhe arritje të 
rendimenteve stabile;  

1.12. Hidromeliorimi – masat dhe aktivitetet hidroteknike dhe ndërtimeve në 
arritjen e kushteve optimale për zhvillimin e bimëve;  

1.13. Parcela kadastrale – pronë e pandarë e tokës së formuar me kufij dhe pika 
kufitare, të cilat gjenden në një zonë kadastrale dhe të regjistruar ose e cila 
do të regjistrohet në kadastër si parcelë kadastrale me numër të veçantë;  

1.14. Zona Kadastrale - një sipërfaqe territoriale brenda komunës me emër dhe 
me numër kadastral të veçantë. Zona kadastrale ndahet në parcela tokësore;  

1.15. Ministria - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  
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Neni 4 
Qëllimi i Rregullimit 

 
1. Rregullimi i tokës bëhet për këto qëllime:  

1.1. grupimi i tokës për shfrytëzim më racional dhe ekonomik,  
1.2. krijimi i parcelave me formë të rregullt gjeometrike;  
1.3. përmirësimin e tokës përmes zbatimit të masave agro-teknike, agro-

melioruese dhe hidro-melioruese;  
1.4. përmirësimi i infrastrukturës duke përfshirë qasjen në infrastrukturën 

publike;  
1.5. ripyllëzimi i tokës të cilësisë më të dobët ose tokës së ndotur;  
1.6. matjet e reja të tokës;  
1.7. krijimi i kadastrës së re.  

 
KREU II 

RREGULLIMI I TOKËS 
 

Neni 5 
Masa e Rregullimit të Tokës 

 
1. Ministria në harmoni me Planin zhvillimor Komunal propozon zonat kadastrale 

apo pjesët e zonave kadastrale të cilat do të rregullohen me projektin e rregullimit 
të tokës.  

2. Rregullimi i tokës nga paragrafi 1. i këtij neni nuk mund të zbatohet nëse nuk është 
miratuar Plani Hapësinor i Komunës.  

 
Neni 6 

Pjesëmarrësit në rregullimin e tokave 
 
1. Në rregullimin e tokës marrin pjesë:  

1.1. të gjithë pronarët e tokave;  
1.2. të gjithë pronarët me të drejta sendore, hipoteka dhe servitute brenda kufijve 

të masës së propozuar të rregullimit të tokave.  
 

Neni 7 
Komisioni për Rregullim të Tokës 

 
1. Komisionin për Rregullimin e Tokës e emëron Ministria për çdo projekt të 

aprovuar të rregullimit të tokës.  
2. Komisioni për Rregullimin e Tokës përbëhet prej pesë (5) anëtarëve të cilët i 

emëron Ministria.  
2.1. tre (3) anëtarë i propozon Komuna, dy (2) anëtarë i propozon këshilli i 

pjesëmarrësve.  
3. Komisioni për Rregullimin e Tokës është përgjegjës për tërë projektin e rregullimit 

të tokës, hartimin e planeve, zbatimin dhe të gjitha procedurave të tjera përkatëse.  
4. Ministria me akt nënligjor e rregullon:  
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4.1. përbërjen e Komisionit për Rregullimin e Tokës;  
4.2. procedurat e tij;  
4.3. mbledhjet;  
4.4. kompensimin;  
4.5. përgjegjësitë;  
4.6. punët administrative dhe teknike.  

 
Neni 8 

Institucionet përgjegjëse për rregullimin e tokës 
 
1. Institucionet që mbështesin Komisionin për rregullimin e tokës janë: 

1.1. Ministria;  
1.2. Agjencia Kadastrale e Kosovës;  
1.3. Komuna;  
1.4. Zyra kadastrale komunale.  

2. Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Zyra Kadastrale Komunale siguron të dhënat e 
nevojshme në pajtim me Ligjin për Kadastër dhe mbështesin Komisionin në 
përpilimin e projektit për rregullimin e tokës.  

3. Komuna ofron ndihmë teknike administrative Komisionit për Rregullimin e Tokës.  
4. Ministria e këshillon, mbështet dhe mbikëqyrë Komisionin për Rregullimin e 

Tokës.  
 

Neni 9 
Rastet kur nuk mund të bëhet rregullimi i tokës 

 
1. Rregullimi i tokës nuk mund të bëhet kur:  

1.1. grupimi i propozuar i tokës së përfshirë në projekt nuk është në harmoni me 
legjislacionin në fuqi;  

1.2. shpenzimet e projektit nuk janë në proporcion me përfitimet dhe interesat të 
cilat priten nga rregullimi i tokës.  

 
KREU III 

PROCEDURAT E PROJEKTIT PËR RREGULLIMIN E TOKËS 
 

Neni 10 
Kërkesa për rregullimin e tokës 

 
1. Kërkesa për zbatim të rregullimit të tokës parashtrohet nga:  

1.1. dy e treta (2/3) e numrit të pronarëve të tokave nga zona e propozuar për 
rregullimin e tokës;  

1.2. komuna në territorin ku gjendet masa për rregullimin e tokës;  
1.3. më shumë se një komunë kur masa e propozuar e rregullimit të tokës 

gjendet në territorin e tyre;  
1.4. ndërmarrjet publike;  
1.5. shoqatat e fermerëve;  
1.6. organizatat jo qeveritare të pyjeve dhe tokave.  



 
Ligji Nr. 04/L-040 për rregullimin e tokës 

 549 

1.7. kooperativat bujqësore në emër të pronarëve të bashkuar në kooperativë 
bujqësore.  

2. Kërkesa për projektin e rregullimit të tokës i dorëzohet Ministrisë.  
3. Kërkesa për rregullim të tokës përmban:  

3.1. propozimin për kufij të masës së rregullimit të tokës;  
3.2. arsyeshmërinë për rregullim të tokës;  
3.3. numrin e pjesëmarrësve;  
3.4. mjetet financiare.  

4. Kërkesën për rregullimin e tokës e miraton Ministria dhe emëron Komisionin për 
rregullimin e Tokës në bazë të nenit 7 të këtij ligji.  

5. Ministria inicion rregullimin e tokës në mënyrë të pavarur. Vendimi i Ministrisë 
duhet të përfshijë të gjitha informatat e domosdoshme mbi projektin e rregullimit 
të tokave, në bazë të paragrafit 3. të këtij neni.  

6. Miratimi i kërkesës për rregullimin e tokës shpallet në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës dhe në tabelën e shpalljeve të Kuvendit Komunal.  

 
Neni 11 

Përmbajtja e projektit për rregullimin e tokës 
 
1. Ministria përmes operatorit ekonomik harton projektin e rregullimit të tokës.  
2. Projekti për rregullimin e tokës përmban këto të dhëna:  

2.1. kufijtë e saktë të masës së rregullimit të tokës;  
2.2. të dhënat e tokës e cila nuk këmbehet;  
2.3. informatat lidhur me përmirësimin dhe ndryshimet në infrastrukturë duke 

përfshirë qasjen në rrugët e reja dhe sistemin e ujitjes;  
2.4. mundësitë dhe kushtet për të paraqitur tokën e nevojshme për interes të 

përgjithshëm bazuar në kontributin vullnetar të pjesëmarrësve;  
2.5. buxhetin e detajuar për zbatim të projektit për rregullimin e tokës duke 

përfshirë shpenzimet e paraqitura nga pjesëmarrësit dhe mënyrën e pagesës;  
2.6. të dhënat mbi mjetet e investuara dhe të planifikuara për punët e meliorimit 

dhe punët tjera teknike;  
2.7. të dhënat e përgjithshme për rregullim të tokës të cilat janë:  

2.7.1. zonat kadastrale;  
2.7.2. sipërfaqja e tokave sipas kulturave;  
2.7.3. numri i parcelave kadastrale;  
2.7.4. numri i pjesëmarrësve.  

2.8. të dhënat tjera të përcaktuara në udhëzuesin për rregullim të tokës të 
specifikuar ne projekt.  

3. Ministria nxjerr akte nënligjore për raste specifike, të përcaktuara me paragrafin 2. 
të këtij neni.  

 
Neni 12 

Shqyrtimi Publik i Projektit për Rregullimin e Tokës 
 
1. Komisioni për Rregullimin e Tokës e paraqet projektin për rregullimin e tokës për 

shqyrtim publik gjatë periudhës (30) tridhjetë ditësh me qëllim të mbledhjes së 
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komenteve dhe ndryshimeve nga ana e pjesëmarrësve dhe institucioneve të 
përfshira në procesin e rregullimit të tokës.  

2. Shqyrtimi publik i projektit do të shpallet në gazetat ditore, si dhe në tabelën e 
shpalljeve të komunës, ku ftohen të gjithë pjesëmarrësit për të dhënë komentet ose 
ndryshimet e tyre për propozim projektin.  

3. Komentet ose ndryshimet me shkrim mund t’i dorëzohen Komisionit për 
Rregullimin e Tokës brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve pas ditës së fundit të 
shqyrtimit publik.  

4. Komisioni për Rregullimin e Tokës mban procesverbal të shqyrtimit publik dhe 
vendimeve lidhur me komentet dhe ndryshimet e propozuara për projekt të 
rregullimit të tokës.  

5. Pas shqyrtimit publik dhe inkorporimit të vërejtjeve te arsyeshme, Komisioni për 
Rregullimin e Tokës mban një tubim publik brenda tridhjetë (30) ditëve për të 
paraqitur projektin përfundimtar për rregullimin e tokës dhe vendos me shkrim për 
projektin.  

6. Njoftimi për këtë tubim bëhet në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni më së 
paku tetë (8) ditë para tubimit. Njoftimi, duhet të përshkruaj qëllimin e projektit.  

7. Projekti për rregullimin e tokës zbatohet nëse pajtohen me shkrim 2/3 e numrit të 
pjesëmarrësve me projektin e propozuar.  

8. Ministria vendos për miratimin e projektit për rregullimin e tokës pas pranimit të 
projektit përfundimtar, procesverbalit të tubimit sipas paragrafit 7. të këtij neni.  

9. Kundër vendimi nga paragrafi 7. i këtij neni, nuk lejohet ankesë, por pala e 
pakënaqur mund të kërkoj hapjen e konfliktit administrativ në gjykatën 
kompetente.  

 
Neni 13 

Shpallja e vendimit për Projektin për Rregullim të Tokës 
 
Vendimi i Ministrisë për aprovimin e projektit për Rregullimin e Tokës shpallet në 
Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, tabelën e Kuvendit Komunal në të cilat 
zbatohet Projekti për Rregullimin e Tokës. 
 

Neni 14 
Ndalimi i kryerjes së punimeve 

 
1. Nga dita e hyrjes në fuqi e Vendimit për zbatimin e Projektit për Rregullimin e 

Tokës nuk mund të fillohen ndërtimet e objekteve dhe mbjellja e kulturave 
shumëvjeçare.  

2. Pronari i tokës nuk ka të drejtë në kompensim për investime në objekt apo mbjellje 
të kulturave shumëvjeçare në masën e rregullimit të tokës, nëse ato investime janë 
bërë pas hyrjes në fuqi të Vendimit për aprovim të Projektit, përveç në rastin e 
pëlqimit me shkrim nga Komisioni për Rregullim të Tokës.  
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Neni 15 
Të drejtat dhe obligimet e pjesëmarrësve 

 
1. Pjesëmarrësit në masën e rregullimit të tokës ku zbatohet rregullimi i tokës, duhet 

t’u lejojnë qasje në tokat e tyre gjeodetëve, ekspertëve ujor, ekspertëve të 
bujqësisë, organizatave ose institucioneve të cilat realizojnë punimet në masën e 
rregullimit të tokës, vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga Komisioni për 
Rregullimin e Tokës.  

2. Pronarët apo shfrytëzuesit e tokës kanë të drejtë në dëmshpërblim – kompensim 
për dëmet e shkaktuara si pasojë e punëve të kryera nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Vendimin për kompensim të dëmit do ta merret sipas paragrafit 2. të këtij neni nga 
Komisioni për Rregullimin e Tokës pas marrjes së kërkesës nga pala e dëmtuar.  

4. Kompensimi nga paragrafi 2. i këtij neni bëhet nga Kompania implementuese.  
 

Neni 16 
Masat meliorative për rregullimin e tokës 

 
1. Masat meliorative për rregullimin e tokës janë:  

1.1. ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemit të ujitjes dhe kullimit;  
1.2. meliorimi i livadheve dhe kullotave;  
1.3. kthimi i tokës së pa punueshme në tokë të punueshme;  
1.4. përmirësimi i cilësisë dhe vetive të tokës bujqësore përmes kalcifikimit, 

humusimit, kullimit, shkrypzimit, plehrimit meliorativ, rikultivimit të tokave 
të dëmtuara dhe të degraduara.  

1.5. masat tjera të rregullimit të tokës.  
 

Neni 17 
Realizimi i masave meliorative për rregullimin e tokës 

 
1. Masat meliorative të rregullimit të tokës nga neni 16 i këtij ligji realizohen, duke u 

bazuar në projektet e veçanta të cilat përgatiten nga kompanitë ose organizatat e 
licencuara për realizimin e këtyre punëve, të cilat duhet të kenë së paku dy (2) të 
punësuar me përgatitje të lartë të bujqësisë drejtimi përkatës, të cilat disponojnë me 
pajisjet e nevojshme për punë dhe të cilat e kanë autorizimin për punë të tilla të 
lëshuar nga Ministria.  

2. Pëlqimin për projekt të rregullimit të tokës nga paragrafi 1. e këtij neni e jep 
Ministria.  

 
KREU IV 

ZBATIMI I PROJEKTIT PËR RREGULLIMIN E TOKËS 
 

Neni 18 
Zbatimi i procedurave 

 
1. Procedurat për zbatim të projektit për rregullimin e tokës përfshijnë:  

1.1. çështjet lidhur me informimin për rregullimin e tokës;  
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1.2. sigurimin dhe kontrollimin e të dhënave kadastrale dhe të të gjitha të 
dhënave tjera relevante;  

1.3. hartimin e planit dinamik për kryerjen e punëve tekniko-gjeodezike;  
1.4. konstatimin e gjendjes faktike të parcelave kadastrale;  
1.5. krijimin e Regjistrit të masës së rregullimit të tokës dhe pasqyrën faktike të 

tokës;  
1.6. ndarjen ose rindarjen e tokës pjesëmarrësve të përfshirë në Projektin për 

Rregullimin e Tokës;  
1.7. dhënien në pronësi pjesëmarrësve të përfshirë në Projektin për Rregullimin 

e Tokës;  
1.8. vendimin e marrë për rindarjen e rregullimit të tokës në masën e rregullimit 

të tokës; dhe  
1.9. përpilimin e kadastrit të ri të tokës.  

 
Neni 19 

Zbatimi i Projektit për Rregullimin e Tokës 
 
1. Ministria kontrakton operatorët ekonomik për zbatimin e Projektit për Rregullimin 

e Tokës. Operatori ekonomik do të punoj në bashkëpunim të ngushtë me 
Komisionin për Rregullim të Tokës dhe i raporton këtij komisioni.  

2. Ministria nxjerr akt nënligjor me të cilin përcakton kushtet, kriteret dhe procedurat 
e punës së operatorëve ekonomik të cilët do të zbatojnë rregullimin e tokës.  

 
Neni 20 

Sqarimi i pronësisë 
 
1. Zbatimi i projektit për rregullimin e tokës fillon me sqarimin e pronësisë në masën 

e rregullimit të tokës nga Komisioni për Rregullimin e Tokës.  
2. Operatori ekonomik sipas nenit 19 të këtij ligji mbledh të gjitha të dhënat relevante 

në Zyrën Kadastrale Komunale dhe nëse nevojitet mbledh gjithashtu dokumente të 
pronësisë, harta gjeodezike, fotografi ajrore, informata nga terreni. Në bazë të 
këtyre informatave, operatori ekonomik do t’ia dorëzoj Komisionit për Rregullimin 
e Tokës propozimet dhe dokumentet përkatëse, që kanë të bëjnë me sqarimin e 
pronësisë.  

3. Lista e pronësisë së sqaruar, e cila përmban të drejtat pronësore dhe të drejtat tjera 
sendore do të jenë në shqyrtim publik në periudhën prej tridhjetë (30) ditëve.  

4. Shqyrtimi publik i listës shpallet në gazetat ditore, si dhe në tabelën e shpalljeve të 
komunës, ku ftohen të gjithë pjesëmarrësit për të dhënë komentet e tyre.  

5. Komentet me shkrim mund t’i dorëzohen Komisionit për Rregullimin e Tokës 
brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve pas ditës së fundit të shqyrtimit publik.  

6. Komisioni për Rregullimin e Tokës bën përpjekje për të arritur marrëveshje me 
shkrim me pjesëmarrësit të cilët bëjnë komente brenda periudhës tre (3) mujore pas 
mbylljes së afatit të komenteve.  

7. Përmbajtja e marrëveshjes me shkrim, e përmendur në paragrafin 6. të këtij neni e 
cila nevojitet për sqarimin e pronësisë, rregullohet me akt nënligjor si është 
përcaktuar me nenin 22 paragrafin 9. të këtij ligji.  
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8. Nëse Komisioni për Rregullimin e Tokës nuk arrin marrëveshje me pjesëmarrësit e 
përfshirë në projekt, parcelat e përfshira kadastrale nuk do të jenë pjesë e procesit 
të rregullimit të tokës.  

9. Operatori ekonomik ndihmon Komisionin për Rregullimin e Tokës në procesin e 
komenteve.  

10. Pas caktimit të listës së pronësisë, të përcaktuar në paragrafin 4., 5., 6. dhe 7. të 
këtij neni, nuk do të preken të drejtat e personave të tretë në atë tokë.  

11. Përcaktimi i listës së sqarimit të pronësisë do të ekspozohet për shqyrtim publik 
brenda masës së rregullimit të tokës në periudhë prej tridhjetë (30) ditësh.  

12. Shqyrtimi publik do të shpallet në gazeta ditore, si dhe në tabelën e shpalljeve në 
komunë.  

13. Përcaktimi i sqarimit të pronësisë do t’i dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve dhe të 
gjitha palëve të përfshira në procedurë, para ditës së parë të shqyrtimit publik.  

14. Pjesëmarrësit mund të vendosin t’i paraqesin kontestet e tyre lidhur me sqarimin e 
pronësisë me procedurë prioritare pranë Gjykatës kompetente, në territorin ku 
gjendet masa e rregullimit të tokës.  

 
Neni 21 

Vlerësimi i tokës së përfshirë në Projektin për Rregullimin e Tokës 
 
1. Gjatë zbatimit të Projektit për Rregullim të Tokës, duhet të bëhet vlerësimi i 

pjellorisë së tokës.  
2. Ministria me akt nënligjor rregullon vlerësimin e bonitetit të tokës së përfshirë në 

Projektin për Rregullim të Tokës.  
 

Neni 22 
Plani i rregullimit të tokës 

 
1. Pas sqarimit të pronësisë sipas nenit 20 të këtij ligji, operatori ekonomik përcakton 

interesimin e pjesëmarrësve në rregullimin e tokës dhe zbulimin e preferencave të 
tyre.  

2. Në bazë të të gjitha informatave të shënuara në projektin për rregullimin e tokës, 
vlerësimin e tokës në përputhje me nenin 21 të këtij ligji dhe preferencave të 
pjesëmarrësve, të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, operatori ekonomik e 
përgatitë planin për rregullimin e tokës, nën përgjegjësinë e Komisionit për 
Rregullimin e Tokës.  

3. Projektplani për rregullimin e tokës vihet në shqyrtim publik për një periudhë 
tridhjetë (30) ditësh me qëllim të mbledhjes së komenteve dhe sugjerimeve të 
pjesëmarrësve për të arritur marrëveshjet me shkrim.  

4. Shqyrtimi publik i planit për rregullimin e tokës shpallet në gazeta ditore, si dhe në 
tabelën e shpalljeve në komunë, ku ftohen të gjithë pjesëmarrësit për të dhënë 
komentet dhe ndryshimet e tyre për projektplanin.  

5. Gjatë kohës së shqyrtimit publik, Komisioni për Rregullimin e Tokës përcakton 
shqyrtimin verbal ku secili pjesëmarrës do të informohet me propozimin për 
ndarjen e tokës, në veçanti për të dhënat nga pasqyra e gjendjes së re të planit për 
rregullimin e tokës.  
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6. Komentet me shkrim për projekt planin për Rregullimin e Tokës, mund t’i 
dorëzohen Komisionit për Rregullimin e Tokës brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve 
pas ditës së fundit të shqyrtimit publik.  

7. Komisioni për Rregullimin e Tokës angazhohet të arrij marrëveshje me shkrim me 
të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë në planin për rregullimin e tokës, brenda gjashtë 
(6) muajsh pas ditës së fundit të shqyrtimit publik.  

8. Bazuar në rezultatet e shqyrtimit publik dhe marrëveshjeve të arritura me shkrim, 
Komisioni për Rregullimin e Tokës përpilon planin për rregullimin e tokës, i cili 
përmban këmbimin dhe rindarjen e tokës brenda masës së rregullimit të tokës dhe 
rregullimin e të gjitha të drejtave tjera relevante.  

9. Nëse s’arrihet marrëveshja, projekti nuk realizohet.  
10. Kriteret, dhe përmbajtja e marrëveshjes me shkrim e cila nevojitet për rregullimin 

e tokës rregullohet me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 23 
Shqyrtimi Publik i Planit Final për Rregullimin e Tokës 

 
1. Përpilimi i planit për rregullimin e tokës, i përcaktuar në nenin 22, paragrafi 8. i 

këtij ligji do të ekspozohet për shqyrtim publik brenda masës së rregullimit të tokës 
gjatë tridhjetë (30) ditëve.  

2. Shqyrtimi publik i planit final për rregullimin e tokës shpallet në gazetat ditore, si 
dhe në tabelën e shpalljeve të komunës.  

3. Përpilimi i planit final i dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve të përfshirë në proces, së 
paku pesë (5) ditë para shqyrtimit publik.  

 
Neni 24 

Procedura e ankesës 
 
1. Plani për rregullimin e tokës, i cili përfshin të gjitha marrëveshjet me shkrim të 

pjesëmarrësve, nuk i nënshtrohet ankesës, përveç në rastet e përcaktuara në 
paragrafin 2. të këtij neni.  

2. Ankesat ose komentet përkatëse të cilat nuk i ka aprovuar Komisioni për 
Rregullimin e Tokës, mund t’i parashtrohen Ministrisë brenda tridhjete (30) ditëve 
nga dita e parë e shqyrtimit publik.  

 
Neni 25 

Përpunimi i planeve gjeodezike 
 
Operatori ekonomik është i obliguar që më së largu në periudhë njëqindenjëzet (120) 
ditësh, pas vendimit të marrë sipas nenit 22 paragrafi 8. i këtij ligji, të hartoj planin 
gjeodezik për rregullimin e tokës, bashkë me të dhënat e nevojshme për përgatitjen e 
regjistrimit përfundimtar në RDPP. 
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Neni 26 
Regjistrimi përfundimtar 

 
1. Regjistrimi përfundimtar bëhet pas shqyrtimit publik të draft planit për rregullimin 

e tokës, sipas nenit 23 të këtij ligji dhe pas përpunimit të planeve gjeodezike sipas 
nenit 25 të këtij ligji.  

2. Plani i rregullimit të tokës, planet e përpunuara gjeodezike dhe të gjitha 
dokumentet përcjellëse i dorëzohen Zyrës Kadastrale Komunale për regjistrim në 
RDPP.  

3. Në procedurën e rregullimit të tokës nuk lejohet kthimi në gjendje të mëparshme 
dhe përsëritja e procedurës.  

 
Neni 27 

Përfundimi i procedurës së rregullimit të tokës 
 
1. Procedura e rregullimit të tokës përfundon me Regjistrimin përfundimtar në RDPP 

të të gjithë pronarëve të ri në projekt.  
2. Ministria pas paraqitjes së kërkesës së Komisionit për rregullimin e tokës e miraton 

vendimin për përfundimin e projektit për rregullimin e tokës.  
 

Neni 28 
Largimi i drurëve dhe pajisjeve teknike 

 
1. Drurët që mund të prehen, objektet dhe pajisjet teknike të cilat gjenden në masën e 

rregullimit të tokës dhe të cilat pa dëmtime të mëdha mund të ndahen nga toka, 
pronari i mëparshëm, duhet t’i largoi ato brenda afatit të caktuar nga Komisioni për 
Rregullimin e Tokës, përveç në rastet e pëlqimit me shkrim të pronarit të ri që ato 
të mbesin.  

2. Në rast se pronari i mëparshëm nuk vepron sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
Komisioni për Rregullimin e Tokës angazhon operator ekonomik, ndërsa 
shpenzimet do t’i bartë vet pronari i mëparshëm.  

3. Drurët që nuk mund të prehen, të mbjellat dhe pajisjet me rëndësi të veçantë që pa 
dëmtime të mëdha nuk mund të largohen nga toka, pronari i ri e ka për detyrë t’i 
merr me kompensim të vlerës së tyre reale të përcaktuar në aktin nënligjor të nxjerr 
nga Ministria në përputhje me këtë ligj.  

 
KREU V 

SHPENZIMET E RREGULLIMIT TË TOKËS 
 

Neni 29 
Shpenzimet për zbatimin e rregullimit të tokës 

 
1. Shpenzimet për zbatimin e rregullimit të tokës i bartë Ministria.  
2. Për shpenzimet nga paragrafi 1. i këtij neni Ministria do t’i ngarkoj palët e 

përfshira sipas buxhetit, të caktuar në projektin për rregullimin e tokës, siç është 
përcaktuar në nën-paragrafin 2.5. të paragrafit 2. të nenit 11 të këtij ligji.  
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3. Shpenzimet nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni nënkuptojnë investimet dhe 
shpenzimet e punimeve që kryhen për Projektin e Rregullimit të Tokës.  

4. Investimet dhe shpenzimet e punimeve nënkuptojnë shpenzimet për ndërtimin e 
rrjetit të ri të rrugëve në masën e rregullimit të tokës, kanaleve dhe urave, 
rregullimit të përrenjve, largimit të objekteve, mezhdave, lëvrimit të rrjetit të vjetër 
rrugor dhe të sipërfaqeve tjera të pa punuara.  

 
KREU VI 

MBROJTJA E MASËS TË RREGULLIMIT TË TOKËS 
 

Neni 30 
Ruajtja e formës dhe madhësisë 

 
1. Në masën e rregullimit të tokës në të cilin është bërë rregullimi i tokës nuk mund të 

bëhet ndryshimi i formës, i drejtimit dhe zvogëlimit të sipërfaqes së parcelave 
kadastrale në zonat kadastrale, përveç në rastin e pëlqimit me shkrim nga 
Komisioni për Rregullimin e Tokës.  

2. Të dhënat nga paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet në rastet e ndërrimit të formës 
dhe zvogëlimit të parcelave kadastrale në parcelat e reja kadastrale dhe në pjesët 
tjera që nuk janë më të vogla se një (1) hektar.  

 
Neni 31 

Shitblerja e tokës në masën e rregullimit të tokës 
 
1. Shitblerja e tokës në masën e rregullimit të tokës bëhet sipas dispozitave ligjore në 

fuqi për qarkullimin e pasurive të pa luajtshme. 
2. Palët kontraktuese janë të obliguara të informojnë Komisionin për Rregullimin e 

Tokës mbi transaksionin e tyre brenda pesë (5) ditësh pas marrjes së marrëveshjes 
me shkrim. 

 
KREU VII 

PROCEDURA E SHKURTËR PËR INICIATIVË PRIVATE 
PËR RREGULLIMIN E TOKËS 

 
Neni 32 

Iniciativa private për rregullimin e tokës 
 
1. Në rastin e iniciativës private për rregullimin e tokës, të përcaktuara në paragrafin 

2. të këtij neni, nuk do të zbatohet Kreu II, III, IV, dhe V të këtij ligji.  
2. Për iniciativë private për rregullimin të tokës kërkohen kushtet si në vijim:  

2.1. pjesëmarrja e së paku pesë (5) pronarëve të regjistruar të tokave;  
2.2. vënia në dispozicion e tokës nga të gjithë pronarët e tokave;  
2.3. objektivë e vetme është këmbimi i tokave në mes pjesëmarrësve të përfshirë 

në projekt;  
2.4. marrëveshjet e nënshkruara nga të gjithë pjesëmarrësit në këmbimin e 

tokave të propozuara; dhe  
2.5. aprovimi i Ministrisë.  
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3. Ministria mund të mos e aprovoj iniciativën private për rregullimin e tokës si në 
vijim:  
3.1. përmirësimi i strukturës bujqësore nuk është i qartë ose nuk është objekt i 

rregullimit të tokës;  
3.2. konsiderohet e nevojshme të bëhet përmirësimi i strukturës bujqësore në 

sipërfaqe më të madhe, se sa që është paraparë me këtë plan;  
3.3. nëse Ministria synon të kombinoj rregullimin e tokës me interes tjetër të 

përgjithshëm dhe publik;  
3.4. mungon dëshmia për sigurimin e mjeteve financiare për zbatim të 

rregullimit të tokës.  
4. Ministria me akt nënligjor, përcakton procedurën e aprovimit, kërkesat dhe kushtet 

tjera për formën e rregullimin të tokës, me iniciativë private.  
 

KREU VIII 
PROJEKTET E RREGULLIMIT TË PAPËRFUNDUAR TË TOKËS 

 
Neni 33 

Bartja e projekteve të rregullimit të papërfunduar të tokës 
 
1. Të gjitha projektet e papërfunduara të rregullimit të tokës të filluara sipas Ligjit nr. 

02/L-26, për Tokat Bujqësore, sipas Ligjit për Komosacion, të vitit 1987 do të 
përfundohen në përputhje me Kreun I, II, III, IV dhe V të këtij ligji, përveç nëse 
Ministria nxjerr akt nënligjor se këto projekte do të përfundojnë në përputhje me 
nenin 34 dhe 35 të këtij ligji. 

2. Ministri mund të nxjerr vendim, siç përcaktohet në paragrafin 1. të këtij neni, se një 
projekt i caktuar i rregullimit të papërfunduar të tokës konsiderohet i përfunduar.  

3. Ministria emëron Komisionin për Rregullimin e Tokës për çdo projekt të 
rregullimit të papërfunduar të tokës, në përputhje me këtë ligj, përveç në rast të 
vendimeve të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni.  

 
Neni 34 

Sqarimi i pronësisë 
 
1. Sqarimi i pronësisë në gjendjen faktike bëhet me procedurën vijuese:  

1.1. Komisioni për Rregullimin e Tokës ka për detyrë të përpiloj listën e 
pronësisë së identifikuar. Operatori ekonomik mbledh të gjitha të dhënat 
relevante në Zyrën Kadastrale Komunale, dhe nëse nevojitet, dokumente 
tjera si dokumente të pronësisë, harta gjeodezike, fotografitë ajrore dhe 
informata nga terreni;  

1.2. Pasi të jetë përpiluar lista e pronësisë së identifikuar, Komisioni për 
Rregullimin e Tokës e paraqet listën për shqyrtim publik gjatë tridhjetë (30) 
ditëve për të mbledhur komentet e pjesëmarrëse;  

1.3. Shqyrtimi publik i listës shpallet në gazetë ditore, si dhe në tabelën e 
shpalljeve në komunë;  

1.4. Komentet ose vërejtjet me shkrim mund t’i parashtrohen Komisionit për 
Rregullimin e Tokës brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve nga data e fundit e 
shqyrtimit publik;  
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1.5. Pas dëgjimit të të gjithë pjesëmarrësve, Komisioni për Rregullimin e Tokës 
vendos për komentet dhe vërejtjet e bëra;  

1.6. Në rast të kontestit që ka të bëjë me pronën tokësore ose sqarimin e 
pronësisë, Komisioni për Rregullimin e Tokës e udhëzon për kontest 
gjyqësor ose e largon pronën mbi tokën nga lista e pronësisë së identifikuar. 
Në rast të largimit, toka nuk do të jetë pjesë e planit për rregullim të tokës.  

2. Vendimi për sqarimin e pronës së përfshirë në masën e rregullimit të tokës 
ekspozohet për shqyrtim publik brenda masës së rregullimit të tokës gjatë tridhjetë 
(30) ditëve.  

3. Shqyrtimi publik i vendimit nga paragrafi 2. i këtij neni, shpallet në gazetat ditore, 
si dhe në tabelën e komunës.  

4. Vendimi për pronësinë i dorëzohet të gjithë pjesëmarrësve pesë (5) ditë para 
shqyrtimit publik.  

5. Pasi që vendimi t’i jetë dorëzuar pjesëmarrësve të përfshirë në projekt të 
rregullimit, pjesëmarrësit mund ta parashtrojnë ankesën në Ministri brenda 
tridhjetë (30) ditëve pas ditës së fundit të shqyrtimit publik.  

6. Ministria mund të nxjerrë akt nënligjor për metodologjinë e sqarimit të pronës në 
projektet e papërfunduara, të përcaktuara sipas nenit 33 të këtij ligji.  

 
Neni 35 

Procedura e rregullimit të tokës 
 
1. Procedura e rregullimit të tokës bëhet si vijon: 

1.1. do të jetë përgjegjësi e Komisionit për Rregullimin e Tokës të përgatitë dhe 
caktoj procesin e rregullimit të tokës. Në këtë rast zbatohen neni 21 dhe 
paragrafi 1. dhe 2. i nenit 22 të këtij ligji;  

1.2. projektplani për rregullimin e tokës vihet në shqyrtim publik për një 
periudhë prej tridhjetë (30) ditësh me qëllim të mbledhjes së komenteve dhe 
ndryshimeve;  

1.3. shqyrtimi publik i projektplanit nga nën-paragrafi 1.2. të këtij paragrafi 
shpallet në gazetë ditore, si dhe në tabelën e komunës;  

1.4. komentet dhe ndryshimet me shkrim mund t’i dorëzohen Komisionit për 
Rregullimin e  

1.5. Tokës brenda (14) katërmbëdhjetë ditëve pas ditës së fundit të shqyrtimit 
publik;  

1.6. komisioni për Rregullimin e Tokës e drafton planin përfundimtar për 
rregullimin e tokës dhe merr në konsiderim komentet dhe ndryshimet e 
pjesëmarrësve të përfshirë në projekt;  

1.7. komisioni për Rregullimin e Tokës mban një ose më shumë takime me 
pjesëmarrësit e përfshirë në projekt për diskutimin e komenteve dhe 
ndryshimeve të projekt planit;  

1.8. pas përcaktimit të planit përfundimtar nga Komisioni për Rregullimin e 
Tokës, shqyrtimi publik bëhet siç është përcaktuar në nën-paragrafët 1.2. 
dhe 1.3. të këtij paragrafi;  

1.9. pjesëmarrësit mund të parashtrojnë ankesë në gjykatë brenda tridhjetë (30) 
ditëve pas ditës së fundit të shqyrtimit publik të projekt planit;  
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1.10. pas vendosjes në të gjitha ankesat në gjykatë, lidhur me planin e rregullimit 
të tokës, plani është i parevokueshëm dhe procesi i rregullimit të tokës mund 
të përfundohet siç është përcaktuar në nenet 25, dhe 26 të këtij ligji.  

 
KREU IX 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 36 
 
1. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri dymijë (2.000) Euro dënohet për kundërvajtje 

personi fizik nëse:  
1.1. pronari i tokës ka bërë ndërtimin e objekteve apo mbjelljen e kulturave 

shumëvjeçare pas hyrjes në fuqi të vendimit për projektin e rregullimit të 
tokës, përveç në rastin e pëlqimit me shkrim nga Komisionit për Rregullim 
të Tokës, sipas nenit 14 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.2. nuk lejohet qasje e lirë në toka, e gjeodetëve, ekspertëve ujor, ekspertëve të 
bujqësisë, organizatave apo institucioneve përkatëse të cilat realizojnë 
punimet në masën e rregullimit të tokës, nëse për këtë ekziston leja me 
shkrim e lëshuar nga Komisioni për Rregullim të Tokës, sipas nenit 15 
paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.3. nuk bëhet largimi i drurëve, objekteve dhe pajisjeve teknike të cilat gjenden 
në masën e rregullimit të tokës dhe të cilat pa dëmtime të mëdha mund të 
ndahen nga toka, brenda afatit të caktuar nga Komisioni për Rregullimin e 
Tokës, përveç në rastet e pëlqimit me shkrim të pronarit të ri, sipas nenit 28 
paragrafit 1. të këtij ligji apo pengohet largimi i tyre nga operatori 
ekonomik, sipas nenit 28 paragrafi 2. i këtij ligji.  

2. Me dënim me gjobë prej dymijë (2.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro dënohet për 
kundërvajtje personi juridik, nëse:  
2.1. operatori ekonomik nuk vepron sipas kushteve të përcaktuara në kontratë, 

sipas nenit 19 paragrafi 1. i këtij ligji;  
2.2. operatori ekonomik nuk i mbledh të gjitha të dhënat relevante në Zyrën 

Kadastrale Komunale për sqarimin e dokumentacionit të pronësisë, sipas 
nenit 20 paragrafi 2. të këtij ligji;  

2.3. nuk hartohet plani gjeodezik për rregullimin e tokës, bashkë me të gjitha të 
dhënat e nevojshme për përgatitjen e regjistrimit përfundimtar në RDPP brenda 
periudhës kohore njëqindenjëzet (120) ditësh, sipas nenit 25 të këtij ligji;  

2.4. nuk i kompensohen Ministrisë shpenzimet e ngarkuara të përfshira në 
buxhet sipas projektit të rregullimit të tokës, sipas nenit 29 paragrafi 1. të 
këtij ligji.  

3. Me dënim me gjobë prej pesëqind (500) deri në dymijë (2.000) Euro dënohet personi 
përgjegjës i subjektit juridik për kundërvajtje nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni.  

 
Neni 37 
Të hyrat 

 
Të hyrat e krijuara sipas këtij ligji derdhën në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 
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KREU X 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 38 

Mungesa e Planeve Zhvillimore 
 
Në komunat në të cilat nuk është nxjerrë Plani Zhvillimor, deri në nxjerrjen e tij, 
rregullimi i tokës mund të zbatohet në bazë të vendimit të Kuvendit të Komunës me të 
cilin janë përcaktuar destinimet themelore të sipërfaqeve të tokës në masën e 
rregullimit. 
 

Neni 39 
Koordinimi i Punëve për Rregullimin e Tokës 

 
1. Ministria në bashkëpunim me institucionet e tjera relevante themelon Komitetin 

për rregullimin e tokës i cili ka rol këshillëdhënës, rekomandues dhe koordinues.  
2. Ministria nxjerr akt nënligjor për përcaktimin e punëve dhe përgjegjësive të 

Komitetit nga paragrafi 1. i këtij neni.  
 

Neni 40 
 
Ministria, nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e ligjit në afat prej dymbëdhjetë (12) 
muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 41 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Komasacion “Gazeta Zyrtare e 
KSAK” Nr. 31/87, Ligji për Arondacionin, Komosacionin dhe Riparcelizim e tokës, 
“Gazeta Zyrtare e KSAK Nr.32/76, Kreu IV Ligji nr.02/L-26 për Toka Bujqësore, 
Udhëzimi Administrativ Nr.35/2006 të dt. 27.12.2006 për Rregullimin e Tokës dhe të 
gjitha dispozitat dhe aktet e tjera normative të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj 
dhe dispozitat e nxjerra nga ky ligj. 
 

Neni 42 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-040 
23 janar 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-004-2012, datë 07.02.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 03 / 22 SHKURT 
2012, PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBETURINA 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim:  

1.1. evitimin dhe reduktimin sa më të madh të mundshëm të gjenerimit të 
mbeturinave;  

1.2. ripërdorimi i komponentëve të përdorshëm nga mbeturinat;  
1.3. zhvillimi i qëndrueshëm përmes mbrojtjes dhe ruajtjes së resurseve 

natyrore;  
1.4. parandalimi i ndikimeve negative të mbeturinave në mjedis dhe shëndetin e 

njeriut;  
1.5. deponimi përfundimtar i mbeturinave në mënyrë të pranueshme mjedisore.  
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Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj rregullon menaxhimin e mbeturinave, planet për menaxhimin e mjedisit, të 
drejtat dhe detyrimet e personave të licencuar të cilët merren me menaxhimin e 
mbeturinave, mënyra dhe kushtet e mbledhjes së mbeturinave, transportit, trajtimit, 
përpunimit, magazinimit dhe deponimit përfundimtar, importin, eksportin dhe transitin 
e mbeturinave, monitorimin, sistemin informativ dhe financimin. 
 

Neni 3 
Përjashtimet 

 
1. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për: 

1.1. materiet e gazta të emituara në atmosferë; 
1.2. vendet, përfshirë tokat e pamihura të kontaminuara dhe ndërtesat e 

vendosura në mënyrë te përhershme në ato vende; 
1.3. dheu i pakontaminuar dhe materialet tjera nga natyra, të mihura gjatë 

zhvillimit të aktiviteteve të ndërtimit ku është e sigurt që ato materiale do të 
përdoren për qëllim të ndërtimit, ashtu në gjendjen e vet natyrore, në 
vendëndërtimin ku është bërë mihja; 

1.4. mbeturinat radioaktive;  
1.5. eksplozivet e dekomisionuar;  
1.6. përmbajtjet fekalie, nëse nuk janë mbuluar nga paragrafi 2. nën-paragrafi 

2.2. i këtij neni, kashta dhe materialet tjera të parrezikshme bujqësore apo 
pyjore që gjenden ne natyrë që përdoren në ferma, pyje apo për prodhimin e 
energjisë nga ajo biomasë përmes proceseve apo metodave të cilat nuk 
dëmtojnë mjedisin apo rrezikojnë shëndetin e njeriut. 

1.7. Dispozitat nga nën-paragrafët 2.1., 2.2., 2.3. të këtij paragrafi përjashtohen 
nga fushëveprimi i këtij ligji, të cilat rregullohen me ligje tjera si: 

1.8. ujërat e zeza; 
1.9. nën-produktet shtazore përshirë produktet e procesuara të mbuluara nga 

Rregullorja (EC) Nr. 1774/2002, përveç atyre të destinuara për incenerim, 
groposjet apo përdorimi për prodhim të biogasit apo në impiantet për 
kompostim; 

1.10. kërmat e shtazëve që nuk janë ther por kanë ngordhur, përfshirë shtazët e 
mbytura për t'i zhdukur sëmundjet epizootike dhe kujdesi i tyre është 
rregulluar në pajtim me Rregulloren (BE) Nr. 1774/2002; 

1.11. Pa prejudikuar detyrimet e tjera sipas legjislacionit përkatës të Republikës 
së Kosovës, nga ky ligj përjashtohen sedimentet e vendosura në brendi të 
ujërave sipërfaqësore, me qëllim të menaxhimit të ujërave dhe rrjedhave 
ujore ose parandalimin e përmbytjeve apo zbutjen e pasojave të 
përmbytjeve, thatësirave dhe bonifikimin e tokave, nëse vërtetohet se 
sedimentet e tilla janë jo të rrezikshme.  

1.12. Rregullat specifike për raste të veçanta, në menaxhimin e kategorive të 
caktuara të mbeturinave, përcaktohen me akte të veçanta.  
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Neni 4 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kë këtë kuptim: 

1.1. Mbeturina - substancë apo objekt që prodhuesi apo zotëruesi e hedh, ka për 
qëllim ta hedh apo është i detyruar t'a hedh; 

1.2. Menaxhim i mbeturinave – aktivitetet për evitimin dhe reduktimin e 
prodhimit të mbeturinave dhe ndikimit të tyre në mjedis dhe shëndetin e 
njeriut, mbledhjen, transportin, trajtimin, ripërdorimin, përpunimin, 
riciklimin dhe deponimin përfundimtar të mbeturinës, përfshirë monitorimin 
dhe kujdesin edhe pas kryerjes së këtyre aktiviteteve. 

1.3. Mbeturina të rrezikshme - mbeturina që paraqesin një apo më shumë veti 
të rrezikshme të listuara në Shtojca III. (Lista H) e këtij ligji,  

1.4. Vajrat mbeturinë - vajrat minerale, lubrifikues sintetik ose vajra 
industriale të cilat janë paaftësuar dhe nuk mund të përdorën për qëllim që 
janë menduar fillimisht, si: vajrat për motor me djegje të brendshme, vajrat 
për ndërruesit e shpejtësisë, vajrat për lubrifikim, vajrat për turbina dhe 
vajrat hidraulike, duke përfshirë edhe vajrat ushqimore;  

1.5. Bio-mbeturinë - mbeturinat biodegraduese nga kopshtet, parqet, ushqimet 
dhe mbeturinat e kuzhinës nga familjet, restorantet, objektet turistike, 
shitoret me pakicë dhe mbeturinat të ngjashme nga impiantet për 
përpunimin e ushqimit;  

1.6. Kompostimi - trajtim i mbeturinave të biodegradueshme nën veprimin e 
mikroorganizmave në prezencën e oksigjenit i cili kryhet me qëllim të 
prodhimit të kompostit nën kushtet e kontroluara;  

1.7. Licenca për menaxhimin e mbeturinave - leje me shkrim e cila lëshohet 
me vendim të Ministrisë, me të cilën vërtetohet se janë plotësuar kushtet 
sipas këtij ligji;  

1.8. Person - person fizik ose juridik i cili është i involvuar në mënyrë të 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, në proceset për menaxhimin e mbeturinave;  

1.9. Përpunim i mbeturinave – operim, ku rezultati kryesor i të cilit është vënia 
në shërbim e mbeturinave për qëllime të dobishme, duke zëvendësuar 
materialet tjera të cilat përndryshe do të duhej përdorur për të plotësuar një 
funksion të caktuar, apo përgatitja e mbeturinës për të plotësuar ato 
funksione në ndonjë impiant apo ekonominë e gjerë. Shtojca II (Lista R – 
lista e operimeve potenciale) e këtij ligji.  

1.10. Prajtimi - përpunimi apo deponimi përfundimtar, përfshirë përgatitjet para 
përpunimit ose deponimit përfundimtar. 

1.11. Riciklimi - çdo operim te përpunimit nga i cili materialet mbeturinë janë 
rikthyer në produkte, materiale, substanca qoftë si origjinale apo për qëllime 
tjera. Kjo përfshinë rikthimin e materialeve organike por nuk përfshinë 
përfitimin e energjisë dhe ripërpunimin në materiale që përdoren si 
karburante apo për operimet e mbulimit të mbeturinave;  

1.12. Impiant - objekti me pajisje të dedikuara për kryerjen e procesit të caktuar;  
1.13. Prodhuesi i mbeturinës - çdo person, veprimtaria e të cilit krijon /prodhon 

mbeturinë ose çdonjëri që merret me para-procesim, përzierje apo operime 
tjera që rezultojnë në ndryshimin e natyrës apo përbërjen e mbeturinës;  
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1.14. Mbeturina industriale - mbeturinat të cilat krijohen nga aktivitetet, 
proceset industriale, prodhimtari artizanale dhe veprimtari tjera prodhuese;  

1.15. Mbeturina të veçanta - mbeturinat të cilat për nga natyra e krijimit dhe 
trajtimit konsiderohen të veçanta sipas nenit 38 paragrafi 4. i këtij ligji;  

1.16. Përdorimi i mbeturinave - çdo operim, veprimtari që kryhet për qëllime 
riciklimi ose ripërdorimi të mbeturinave, pjesërisht ose në tërësi, duke 
përfshirë edhe çdo aktivitet të specifikuar -lista R dhe lista D-, në shtojcat e 
këtij ligji;  

1.17. Përgatitja për ri-përdorim - operimet e përpunimit, kontrollimit, pastrimit 
apo riparimit, gjatë së cilave produktet apo komponentët e produkteve që 
janë bërë mbeturina janë përgatitur ashtu që ato mund të ri-përdoren pa 
ndonjë para trajtim;  

1.18. Rigjenerimi i vajrave mbeturinë - çdo operim të përpunimit përmes të cilit 
vajrat bazë mund të prodhohen me rafinimin e vajrave mbeturinë, në veçanti 
në largimin e papastërtive, produktet e oksidimit dhe aditivët e pranishëm në 
këto vajra;  

1.19. Mbeturina komerciale - mbeturinat të cilat vijnë nga objektet që përdoren 
për qëllimet e tregut ose biznesit, sportit, edukimit, rekreacionit, por nuk 
përfshihen mbeturinat industriale;  

1.20. Deponi - vendi i caktuar dhe rregulluar për mbeturina, ku do të vendosen 
mbeturinat nën apo mbi sipërfaqe të tokës. 

1.21. Stacion transferi – vendi apo objekti të cilat plotësojnë kushtet e caktuara 
paraprake për shkarkimin e mbeturinave, në mënyrë që ato të përgatitën për 
transport deri në impiantet dhe instalimet për magazinim, procesim, trajtim 
dhe deponim përfundimtar e mbeturinave.  

1.22. Magazinë – objektet që plotësojnë kushtet e paracaktuara për ruajtjen e 
mbeturinave.  

1.23. Mbeturina komunale - mbeturina nga amvisëritë, dhe mbeturina nga 
aktivitetet tjera të cilat për shkak të përbërjes dhe natyrës së tyre, janë të 
ngjashme me ato të amvisërisë; 

1.24. Operatori - personi, i cili në përputhje me dispozitat e këtij ligji menaxhon, 
kontrollon, është përgjegjës për objektet dhe pajisjet e mbeturinave dhe 
është i autorizuar të marrë vendime në lidhje me funksionet ekonomike ose 
teknike të pajisjeve dhe objekteve;  

1.25. Parandalimi - masat e ndërmarra para se substanca, materiali apo produkti 
të bëhet mbeturinë, për të redukuar:  
1.25.1. sasinë e mbeturinës, përfshirë ri-shfrytëzimin e produkteve ose 

zgjatjen e jetëgjatësisë së produkteve;  
1.25.2. efektet negative të mbeturinave për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  
1.25.3. përmbajtjen e substancave të dëmshme në materiale dhe produkte.  

1.26. Ri-përdorimi - çfarëdo operimi me të cilin çdo produkt apo komponent e 
cila nuk është mbeturinë dhe përdoret përsëri për të njëjtin qëllim për të cilin 
janë destinuar; 

1.27. Mbledhja – mbledhje dhe transportim i mbeturinave duke përfshirë 
klasifikimin paraprak në lloje dhe magazinimin e mbeturinave për qëllime të 
bartjes deri në objekti për trajtim ose deponim të mbeturinave; 
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1.28. Mbledhja e ndarë - nënkupton mbledhjen, kur grumbullimi i mbeturinave 
bëhet ne mënyrë te ndare në lloje, të klasifikuar sipas natyrës dhe pajisjeve 
për të lehtësuar trajtimin specifik;  

1.29. Zotëruesi i mbeturinës - prodhuesi i mbeturinës apo personi që e posedon 
mbeturinën;  

1.30. Mbeturina e parrezikshme - mbeturinat që nuk paraqesin rrezik për 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe që nuk posedojnë karakteristika të 
mbeturinave të rrezikshme; 

1.31. Mbeturina inerte - mbeturinat të cilat nuk pësojnë ndonjë ndryshim të 
rëndësishëm fizik, kimik dhe biologjik në vendet ku janë deponuar si: 
1.31.1. mbeturina inerte qe nuk treten, nuk ndizen ose nuk reagojnë fizikisht 

apo kimikisht, nuk zbërthehen biologjikisht në kontakt me materiet 
tjera dhe nuk ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut;  

1.31.2. i tërë kullimi dhe përmbajtja ndotëse e mbeturinës, mbetjet 
ekotoksike duhet të jenë të vlerës së papërfillshme dhe të mos 
rrezikojnë cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore;  

1.32. Kullimi – (leachate) çdo lëng që rrjedh ose i shpërlarë nga mbeturinat e 
deponuara dhe që shkarkohet nga deponia ose gjendet brenda deponisë;  

1.33. Deponim përfundimtarë i mbeturinave – operimet të cilat ofrojnë 
zgjidhje përfundimtare për mbeturinat të cilat nuk mund të ripërdoren apo 
përpunohen, duke mos rrezikuar mjedisin apo shëndetin e njeriut. Shtojca I. 
(Lista D) e këtij ligji. 

1.34. Deponimi - çdo operim i cili nuk është përpunim as në rastet kur operimi ka 
për pasojë sekondare rikuperimin e substancës apo energjisë. Shtojca I. 
(Lista D) e këtij ligji;  

1.35. Konsumator – personi i cili ka lidhur kontratë për shërbime me ofruesin e 
shërbimeve ose merr shërbime te caktuara sipas ligjit;  

1.36. Komunë - njësia themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës, 
të përkufizuar sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr. 03/L-040  

1.37. Bezdisje - çdo ndërhyrje qoftë ajo me qëllim ose pa qëllim, e cila mund të 
shkaktoj lëndime, shqetësime ose dëmtime. Një ndërhyrje e tillë mund të 
përfshijë kundërmimet, parazitët, zhurmën, vibracionet ose ndikimin negativ 
në ndonjë formë tjetër të ndotjes së mjedisit dhe që paraqet rrezik për 
shëndetin e njeriut;  

1.38. Ndërmjetësues - secili veprim i cili mundëson përpunimin ose deponimin e 
mbeturinës në emër të dikujt tjetër, përfshirë ata ndërmjetësues të cilët nuk e 
marrin në posedim fizik mbeturinën;  

1.39. Tregtari - secili angazhim në rolin e principit të blerjes dhe më pas të 
shitjes së mbeturinës, përfshirë tregtarët të cilët nuk e marrin në posedim 
fizik mbeturinën;  

1.40. Eluati - ujërat e ndotura që krijohen nga çdo veprim, aparaturë, pajisje ose 
gyp drenimi që përdoret për hedhjen e ujërave të ndotura, qofshin ato të 
trajtuara apo të pa trajtuara sipas Ligjit për Ujerat e Kosovës Nr.2004/24; 

1.41. Autoriteti kompetent - është Ministria, komuna dhe institucionet tjera të 
themeluara ose të autorizuara me ligj;  
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1.42. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;  
1.43. Magazinim - ruajtja e sigurt dhe e përkohshme e mbeturinave në objektet e 

parapara për këtë qëllim.  
1.44. Mbeturinë e vëllimshme - mbeturinat me përmasa të mëdha fizike nga 

pajisjet dhe makinerite, grumbullimi, transportimi dhe largimi i të cilave 
bëhet në mënyrë të veçantë; 

1.45. Stabilizim i mbeturinës - çdo trajtim i mbeturinës me metoden e caktuar 
me qëllim të zvoglimit të ndikimeve negative për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut;  

1.46. Qarkullimin ndërkufitar - lëvizje legale e mbeturinave përmes kufijve 
ndërshtetërorë;  

1.47. Objektet dhe pajisjet adekuate - vendet dhe impiantet me instalime, vegla, 
mjete pune, ku në mënyrë të përshtatshme trajtohen, ruhen, magazinohen 
dhe deponohen mbeturinat;  

1.48. Standardet e shërbimit - standardet që aplikohen për shërbimet e 
menaxhimit të mbeturinave në përputhje me ketë ligj dhe aktet nënligjore të 
nxjerrura prej tij;  

1.49. Ministri - ministri i Ministrisë së mjedisit dhe planifikimit hapësinor;  
1.50. Praktikat më të mira - kushtet minimale të nevojshme për të përmbushur 

kërkesat e legjislacionit aktual.  
1.51. Teknikat më të mira të mundshme - proceset më efektive dhe të 

zhvilluara mirë si dhe metodat e tyre të operimit, që tregojnë 
përshtatshmërinë praktike të teknikave të posaçme për të siguruar bazat për 
vlerat kufitare të shkarkimeve të caktuara për të parandaluar dhe/ose 
reduktuar shkarkimet dhe ndikimet ne mjedis;  

1.52. Teknikat - teknologjinë e përdorur dhe mënyrën në të cilën është 
projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur, operuar dhe montuar procesi;  

1.53. Teknikat e mundshme - janë ato teknika, të cilat janë zhvilluar në një shkallë 
të tillë që lejohen të zbatohen në sektorët përkatës të industrisë, në kushtet të 
tilla ekonomike dhe teknike praktike, duke marre parasysh koston dhe 
avantazhet, se në mënyrë të arsyeshme janë të pranueshme për operatorin;  

1.54. Mbeturinat medicinale - mbeturina të cilat krijohen gjatë kryerjes së 
shërbimeve medicinale;  

1.55. Qeveria - Qeveria e Republikës së Kosovës;  
1.56. Interpretimi i përgjithshëm - çdo shprehje që është e përdorur në këtë ligj 

dhe në direktivat e Këshillit të Evropës do ta ketë kuptimin që është dhënë 
me legjislacionin e BE – së, përveç nëse në mënyrë të qartë, interpretimi i tij 
përdoret në mënyrë tjetër;  

1.57. ADR - Marrëveshja Evropiane mbi transportin ndërkombëtar rrugor të 
mallrave të rrezikshme;  

1.58. BE - Bashkimi Evropian;  
1.59. MSH - Ministria e Shëndetësisë;  
1.60. MBPZHR - Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural;  
1.61. KE - Komisioni Evropian (EC);  

2. Shprehjet e cilës do gjini, të përdorura në këtë ligj nënkuptojnë edhe gjinitë e tjera 
dhe fjalët në numrin njëjës nënkuptojnë edhe numrin shumës dhe anasjelltas.  
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KREU II 
PARIMET PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 
Neni 5 

Parimet për menaxhimin e mbeturinave 
 
1. Parimi i menaxhimit të mbeturinave dhe zhvillimi i qëndrueshëm bëhet:  

1.1. duke balancuar dhe harmonizuar objektivat e menaxhimit të mbeturinave 
me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik; 

1.2. nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave që ka 
për qëllim shfrytëzimin efikas të resurseve natyrore, zvogëlimin e sasisë së 
mbeturinave të prodhuara dhe alokimin e arsyeshëm të shpenzimeve të cilat 
mund të përballohen nga Qeveria dhe popullata e Republikës së Kosovës.  

2. Parimi i afërsisë dhe vetë trajtimit.  
2.1. Qeveria duhet të merr masa për krijimin e rrjetit të integruar dhe adekuat për 

objektet dhe pajisjet për trajtimin dhe deponimin e mbeturinave, duke marrë 
parasysh teknikat, TMM, apo teknikat e mundshme dhe teknologjitë që nuk 
kërkojnë shpenzime të mëdha;  

2.2. qëllimi i këtij parimi është të mundësoj vetë trajtimin e mbeturinave duke 
marr parasysh veçoritë gjeografike dhe nevojën për pajisje për lloje të veçanta 
të mbeturinave, gjithashtu duhet të mundësoj deponimin e mbeturinave në 
vendin më të afërt, duke përdorur metoda dhe teknologji të përshtatshme, në 
mënyrë që të sigurohet mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit te njeriut.  

3. Parimi i vigjilencës dhe parandalimit.  
3.1. autoritetet publike kur është e nevojshme, ndërmarrin dhe inkurajojnë 

veprime parandaluese në menaxhimin e mbeturinave.  
4. Parimi ndotësi paguan.  

4.1. parimi ndotësi paguan korrespondon me parimet e paraqitura në 
Rekomandimin e Komisionit Evropian 75/436/EEC, për kalkulimin dhe 
ndarjen e kostos nga autoriteti publik për çështjet mjedisore kërkon që:  
4.1.1. personi i cili zhvillon aktivitet për menaxhimin e mbeturinave duhet 

të bëjë kompensimin e plotë të shpenzimeve për pasojat dhe dëmet e 
shkaktuara;  

4.1.2. shpenzimet për krijimin, trajtimin dhe deponimin e mbeturinave, 
duhet te kalkulohen ne çmimet e prodhimit dhe shërbimit.  

5. Parimi për menaxhimin e mbeturinave i sistemuar sipas prioriteteve.  
5.1. menaxhimin i mbeturinave bëhet me prioritet sipas hierarkisë:  

5.1.1. parandalimi i krijimit të mbeturinave duke përfshirë edhe 
zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të krijuara gjatë ciklit të 
prodhimit dhe veçorive të rrezikshme te mbeturinave;  

5.1.2. përpunimi i mbeturinave i cili bëhet me metoda që mundësojnë 
ripërdorimin e plotë ose të pjesshëm të mbeturinave;  

5.1.3. riciklimi i mbeturinave;  
5.1.4. përpunimi dhe shfrytëzimi i mbeturinave - përfshirë kompostimin 

dhe shfrytëzimin e mbeturinave për përfitim të energjisë si dhe 
djegien pa përfitim të energjisë;  
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5.1.5. deponimin e mbeturinave, pa shkaktuar ndikime negative për 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

6. Parimi i përgjegjësisë së prodhuesit dhe zotëruesit:  
6.1. prodhuesit, shpërndarësit, shitësit dhe importuesit e mallrave që ndikojnë në 

shtimin e sasisë së mbeturinave, bartin përgjegjësi për mbeturinat e krijuara 
gjatë aktiviteteve të tyre;  

6.2. prodhuesi dhe zotëruesi mban përgjegjësi më të madhe për shkak se mund të 
ndikoj në cilësitë dhe ambalazhet e mallrave të prodhuara. Prodhuesi dhe 
zotëruesi gjithashtu është i detyruar që të kujdeset për zvogëlimin e krijimit 
të mbeturinave nga mallrat e prodhuara dhe të zhvillojë teknologjinë dhe 
tregun për prodhimin e produkteve të ripërdorshëme dhe te riciklueshme;  

6.3. ky parim ndërlidhet me konceptin e “parimit të përgjegjësisë së zgjeruar të 
prodhuesit”, ku prodhuesi mban përgjegjësi për mbeturinat e krijuara në çdo 
fazë të zhvillimit të produktit dhe të ciklit jetësor të tij. 

7. Parimi i sigurimit financiar.  
7.1. Qeveria, detyron personat që të ndërmarrin veprime për menaxhimin e 

mbeturinave, të bëjnë sigurimin adekuat ose të paraqesin garancionin 
financiar, për t'i mbuluar detyrimet e mundshme.  

8. Parimi për qasje të publikut në informata.  
8.1. në pajtim me parimet e përfshira në Konventën e Aaarhus-it, të gjithë 

personat kanë të drejtë edhe nëse nuk janë palë të involvuara, të kenë qasje 
në çfarëdo informate që ka të bëjnë me aktivitetet e menaxhimit të 
mbeturinave si dhe të drejtën dhe mundësinë e pjesëmarrjes në vendim 
marrje për mbeturina.  

9. Parimi i mbrojtjes së të drejtave në gjykatë.  
9.1. çdo person i cili konsideron se kërkesa e tij për informacion lidhur me 

mbeturina është refuzuar pa bazë apo nuk ka marr përgjigje nga autoritetet 
kompetente, ka të drejtë në mbrojtjen e të drejtave të tij pranë gjykatës 
kompetente.  

 
KREU III 

LLOJET - KLASIFIKIMI DHE KARAKTERIZIMI I MBETURINAVE 
 

Neni 6 
Llojet e mbeturinave 

 
1. Llojet e mbeturinave sipas këtij ligji janë:  

1.1. mbeturinat komunale;  
1.2. mbeturinat komerciale;  
1.3. mbeturinat industriale;  
1.4. mbeturinat medicinale.  

2. Mbeturinat nga paragrafi 1. të këtij neni, varësisht nga ekspozimi i rrezikshmërisë 
janë:  
2.1. mbeturinat inerte;  
2.2. mbeturinat e parrezikshme;  
2.3. mbeturinat e rrezikshme.  
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Neni 7 
Klasifikimi i mbeturinave 

 
1. Mbeturinat klasifikohen sipas katalogut shtetërorë të mbeturinave.  
2. Katalogu shtetëror i mbeturinave është kompatibil me Katalogun Evropian të 

mbeturinave  
3. Mbeturinat e rrezikshme klasifikohen sipas origjinës, veçorive dhe përmbajtjes nga 

e cila behët e rrezikshme.  
4. Zotëruesi i mbeturinave është i detyruar që mbeturinat t`i klasifikon sipas mënyrës 

së përcaktuar në këtë ligj.  
5. Personi nga paragrafi 4. i këtij neni është i detyruar të bënë verifikimin e 

përmbajtjes dhe karakteristikave të rrezikshme të mbeturinës, e cila sipas origjinës, 
përmbajtjes dhe veçorive mund të jetë mbeturinë e rrezikshme.  

6. Ministri, me akt nënligjor nxjerr:  
6.1. katalogun shtetërorë të mbeturinave;  
6.2. listën e OECD për mbeturinat;  
6.3. listën e kategorive të mbeturinave (Lista -Q);  
6.4. listën e kategorive të mbeturinave të rrezikshme sipas origjinës dhe 

përmbajtjes (lista Y);  
6.5. lista e komponentëve në mbeturina, prezenca e të cilave i bëjnë mbeturinat 

të rrezikshme (lista C);  
6.6. vlerat kufitare të koncentrimeve për komponentët e rrezikshme në mbeturina 

në bazë të cilave përcaktohen karakteristikat e mbeturinave;  
6.7. llojin dhe përmbajtjen e formës për raportimin për ekzaminimin e 

mbeturinave;  
6.8. parametrat për caktimin e veçorive fiziko-kimike të mbeturinës së 

rrezikshme, e cila do të dërgohet për trajtim fizik dhe kimik;  
6.9. parametrat për ekzaminimin e mbeturinës dhe shqyrtimin e aluatit dhe 

kullimit nga deponimi i realizuar i mbeturinave;  
6.10. mënyrën dhe procedurën e klasifikimit të mbeturinave.  

 
KREU IV 

DOKUMENTAT PËR PLANIFIKIMIN DHE MENAXHIMIN 
E MBETURINAVE 

 
Neni 8 

Dokumentet për planifikim 
 
1. Dokumentet për planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave janë:  

1.1. strategjia e Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave, këtu e 
tutje: Strategjia;  

1.2. plani i Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave.  
1.3. plani komunal për menaxhimin e mbeturinave.  
1.4. planet për menaxhimin e mbeturinave nga zotëruesit e mbeturinave.  
1.5. planet për menaxhimin e mbeturinave nga personat e licencuar.  

2. Dokumenti nga nën-paragrafi 1.2. duhet të jetë i harmonizuar me strategjinë. 
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Dokumenti 1.3. duhet të jetë i harmonizuar me dokumentin 1.2, ndërsa dokumentet 
1.4 dhe 1.5 duhet të harmonizohen me dokumentet 1.3, përderisa nuk menaxhohet 
me mbeturina të rrezikshme, përndryshe ato harmonizohen me dokumentin 1.2.  

 
Neni 9 

Strategjia 
 
1. Strategjia përmban:  

1.1. përshkrimin dhe vlerësimin e gjendjes ekzistuese për menaxhimin e 
mbeturinave;  

1.2. qëllimet themelore dhe masat për menaxhimin e mbeturinave;  
1.3. masat që duhet të ndërmerren për menaxhimin e mbeturinave komunale, 

inerte dhe të parrezikshme;  
1.4. masat që duhet të ndërmerren për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme;  
1.5. orientimet për përpunimin dhe trajtimin e mbeturinave në përputhje me 

parimet e mbrojtjes së mjedisit;  
1.6. orientimet për ruajtjen ose deponimin e sigurt të mbeturinave;  
1.7. orientimet për sigurimin e masave dhe standardeve teknike, prodhuese dhe 

administrative për arritjen e qëllimeve për menaxhimin e mbeturinave.  
1.8. nevojat afatgjata të Republikës së Kosovës në fushën e menaxhimit të të 

gjitha llojeve të mbeturinave sipas këtij ligji.  
2. Strategjia do të mbështet në parimet e këtij ligji, para së gjithash në parimet e 

cekura në nenin 5, paragrafët 1, 2, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji.  
3. Strategjinë e harton Ministria në bashkëpunim me Ministritë dhe autoritetet tjera 

kompetente për periudhë kohore dhjetë (10) vjeçare. 
4. Strategjinë me propozim të Ministrisë e miraton Qeveria.  
5. Strategjia rishqyrtohet së paku në pesë (5) vjet.  
 

Neni 10 
Plani i Republikës së Kosovës dhe komunave për menaxhimin e mbeturinave 

 
1. Planin e Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave e nxjerr Ministria.  
2. Planin komunal për menaxhimin e mbeturinave e nxjerr Komuna.  
3. 3.Sipas nevojës dhe në marrëveshje, dy a më shumë komuna mund të nxjerrin 

planin e përbashkët lokal për menaxhimin e mbeturinave. 
4. Ministria administron me mbeturinat e rrezikshme, në bashkëpunim me Komunat 

përkatëse.  
5. Planet nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, nxirren për periudhë kohore prej pesë 

(5) vitesh dhe revidohen sipas nevojës.  
6. Planet nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, duhet të përmbajnë:  

6.1. sasinë dhe llojet e mbeturinave që pritet të krijohen dhe origjinën e mbeturinave 
të cilat do të shfrytëzohen, ose deponohen sipas planit, në vendin e caktuar; 

6.2. sasinë dhe llojet e mbeturinave që pritet të krijohen dhe origjinën e 
mbeturinave të cilat do të pranohen prej komunave tjera;  

6.3. sasinë dhe llojet e mbeturinave që pritet të krijohen dhe origjinën e 
mbeturinave të cilat do të dërgohen në komunat tjera;  
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6.4. qëllimet që synohen të arrihen për reduktimin, ripërdorimin, trajtimin ose 
riciklimin e mbeturinave në territorin e përfshirë sipas planit;  

6.5. sasinë e mbeturinave që ruhen dhe magazinohen përkohësisht në territorin e 
planifikuar;  

6.6. programin për grumbullimin e mbeturinave komunale nga amvisëritë;  
6.7. programin për mbledhjen, grumbullimin dhe ndarjen e mbeturinave të 

rrezikshme nga mbeturinat tjera, apo ndarjen e mbeturinave në lloje;  
6.8. programin për mbledhjen, grumbullimin dhe ndarjen e mbeturinave 

komerciale;  
6.9. programin për mbledhjen, grumbullimin dhe ndarjen e mbeturinave 

industriale;  
6.10. propozimet për teknikat e mundshme për ripërdorimin dhe riciklimin e 

komponentëve të ndryshme nga mbeturinat komunale;  
6.11. gjendjen dhe masat e ndërmarra për mbeturinat e veçanta;  
6.12. programin për zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të biodegradueshme që 

dërgohen në deponi dhe ambalazheve në mbeturinat komunale;  
6.13. programet për ngritjen e vetëdijesimit dhe arsimimit të publikut, lidhur me 

menaxhimin e mbeturinave;  
6.14. përshkrimin e lokacioneve për pajisjet dhe objektet për trajtimin dhe 

deponimin e mbeturinave duke përfshirë edhe kërkesat e nevojshme teknike 
për projektimin e objekteve të reja;  

6.15. vlerësimin dhe kalkulimin e shpenzimeve për menaxhimin e mbeturinave si 
dhe burimet e mjeteve financiare, për realizimin e projekteve të 
planifikuara;  

6.16. programet për reduktimin, trajtimin, riciklimin apo deponimin e llojeve të 
mbeturinave të veçanta;  

6.17. programin dhe masat për eksportin, importin, kalimin tranzit ose bartjen e 
mbeturinave;  

6.18. mundësinë për bashkëpunim, ndërmjet dy e më tepër komunave;  
6.19. ndonjë çështje tjetër relevante.  

7. Hartimi i planeve nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, bëhet në bashkëpunim me 
operatorët për ofrimin e shërbimeve të mbledhjes, grumbullimit, ruajtjes, trajtimit 
apo deponimit të mbeturinave, institucioneve të ndryshme ekonomike dhe 
përfaqësuesve nga organizatat joqeveritare si dhe institucionet profesionale-
shkencore.  

 
Neni 11 

Plani i menaxhimit me mbeturina nga zotëruesi i mbeturinave 
 
1. Për objektet dhe pajisjet për menaxhimin e mbeturinave, për të cilat sipas Ligjit, 

është e nevojshme të merret cilado nga lejet mjedisore, nxjerrët Plani për 
menaxhimin e mbeturinave i cili përmban:  
1.1. dokumentacionin me shënimet për mbeturinat e prodhuara, që mund të 

ripërdoren dhe mbeturinat që i deponon vet personi;  
1.2. masat e zbatuara nga personi, me qëllim të parandalimit të krijimit të 

mbeturinave, zvogëlimit të sasisë së mbeturinave në procesin e prodhimit, e 
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veçanërisht zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të rrezikshme;  
1.3. ndarjen e mbeturinave të rrezikshme dhe mbeturinave të ripërdorshme, me 

qëllim të zvogëlimit të sasisë së mbeturinave të cilat duhet të deponohen;  
1.4. zbatimin e masave dhe teknikave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e 

njeriut;  
1.5. përcaktimin e mënyrës për magazinimin, trajtimin, riciklimin dhe 

deponimin e mbeturinave;  
1.6. çdo çështje tjetër relevante.  

2. Plani nga paragrafi 1. i këtij neni e nxjerr pronari i pajisjes për periudhën pesë (5) 
vjeçare.  

 
Neni 12 

Plani i menaxhimit me mbeturina nga personat e licencuar 
 
1. Operatorët të cilët duhet të pajisen me licencë për menaxhimin e mbeturinave, janë 

të detyruar të nxjerrin Planin e veprimit për menaxhimin e mbeturinave.  
2. Plani i veprimit i operatorëve për menaxhimin e mbeturinave, përmban:  

2.1. përshkrimin e lokacionit dhe identifikimin e burimit të rrezikut, operimet 
dhe metodat për menaxhimin e mbeturinave, llojet e lejuara të mbeturinave, 
orët e punës;  

2.2. përgatitjen teknike të objekteve dhe pajisjeve për parandalimin dhe 
kontrollimin e ndotjes, sistemi i drenazhimit për ujërat e ndotura, sistemi për 
trajtimin e ujërave të ndotura dhe sistemi i pastrimit të gazrave nga objektet 
dhe pajisjet; 

2.3. infrastrukturën e lokacionit - rryma, uji, kanalizimi, rruga dhe rrethoja;  
2.4. kryerjen e veprimtarive në objekte dhe pajisje, kontrollimin e mbeturinave 

nga proceset, kontrollin e rrjedhave potenciale, mbrojtjen nga zjarri, 
pranimin e mbeturinave dhe zbatimin e procedurave për kontroll, marrjen e 
mostrave dhe analizimin e mbeturinave, matjen e sasisë së mbeturinave, 
magazinimin e mbeturinave të rrezikshme, procesin e trajtimit të 
mbeturinave të rrezikshme, pajisjet dhe veprimet me to;  

2.5. kontrollimin, mbikëqyrjen dhe njoftimin për përbërjen e mbeturinave, 
kontrollimin e emisioneve të gazrave, ujërave të ndotura, dhe përcjelljen e 
kushteve meteorologjike;  

2.6. menaxhimin dhe mbikëqyrjen e kushteve të punës në objekte dhe pajisje, 
kontrollimin dhe njoftimin për pluhurin dhe thërmiat e suspenduara, 
kundërmimet, zhurma, pengimin e qasjes së kafshëve dhe shpezëve, 
kontrollin e bartjes së mbeturinave nga personat e paautorizuar;  

2.7. dokumentacionin e nevojshëm për lokacionin;  
2.8. çdo çështje tjetër relevante  

3. Plani i menaxhimit të deponive, duhet të përmbajë:  
3.1. përshkrimin e karakteristikave të lokacionit dhe identifikimin e burimeve të 

rrezikut gjatë menaxhimit të mbeturinave, llojet e mbeturinave të lejuara për 
deponim dhe orët e punës;  

3.2. përgatitjen e lokacionit me pajisjet për parandalimin dhe kontrollimin e 
ndotjes, ngritjen e sistemit të drenazhimit të ujërave sipërfaqësore dhe 
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kulluese, mundësitë për trajtimin e gazrave nga deponia, mirëmbajtjen dhe 
mbrojtjen e shtresës përfundimtare për mbulimin e mbeturinave dhe 
rehabilitimin e vendeve te ndotura;  

3.3. infrastrukturën e deponisë për mbeturina – rryma, uji, kanalizimi, rruga dhe 
rrethoja;  

3.4. zhvillimin e punëve në deponi, kontrollin e mbeturinave, kontrollin e 
kullimit, mbrojtjen nga zjarri në deponi, pranimin e mbeturinave dhe 
procedurat për kontroll, marrjen e mostrave dhe bërjen e analizave te 
ndryshme të mbeturinave, matjen e sasisë së mbeturinave, shkarkimin, 
shtrirjen, ngjeshjen e mbeturinave dhe mbulimin e mbeturinave;  

3.5. mbikëqyrjen e vazhdueshme, kontrollimin e ndotjes dhe njoftimin për 
kontrollimin e gazrave të deponisë, përbërjen e mbeturinave, kontrollimin 
për ujërat e ndotura dhe incizimin e kushteve meteorologjike;  

3.6. menaxhimin dhe mbikëqyrjen e kushteve në deponi, kontrollimin, 
monitorimin dhe njoftimin për: pluhurin dhe thërmiat e suspenduara, 
kundërmimet, zhurmën, kafshët dhe shpezët që kanë qasje në deponi, 
kontrollimin e shkarkimit, shtresimit, kompaktimit dhe mbulimit të 
mbeturinave;  

3.7. dokumentacionin e nevojshëm për lokacionin;  
3.8. çdo çështje tjetër relevante.  

4. Planin e veprimit për menaxhimin e mbeturinave, operatoret e nxjerrin për 
periudhën tre (3) vjeçare.  

 
KREU V 

AUTORITETET PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 
 

Neni 13 
Autoritetet kompetente për administrimin e mbeturinave 

 
1. Autoritete kompetente për administrimin e mbeturinave janë:  

1.1. Ministria dhe;  
1.2. Komunat 

 
Neni 14 

Përgjegjësitë dhe detyrat e Ministrisë dhe institucionet tjera relevante 
 
1. Kompetencat e Ministrisë për zbatimin e dispozitave të këtij ligji janë:  

1.1. përcaktimi i politikave të përgjithshme, hartimi i Strategjisë, akteve ligjore 
që rregullojnë menaxhimin e mbeturinave dhe rregullimin e sektorit për 
menaxhimin e mbeturinave në Republikën e Kosovës;  

1.2. nxjerrja e Planit të veprimit për menaxhimin e mbeturinave sipas nenit 10 të 
këtij ligji;  

1.3. Ministria është përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë dhe planit të 
Republikës së Kosovës për menaxhimin e mbeturinave. 

1.4. lëshimin e licencës për menaxhimin e mbeturinave dhe mbajtja e evidencës 
në regjistrin për licencë;  
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1.5. dhënia e lejeve për import, eksport dhe kalim tranzit të mbeturinave;  
1.6. Për menaxhim të mbeturinave ka drejt të licencohet çdo person i cili 

plotëson kushtet për menaxhim me mbeturina sipas këtij ligji.  
1.7. krijimin e bazës së shënimeve dhe sistemit informativ për menaxhimin e 

mbeturinave nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës në harmoni 
me legjislacionin mjedisor;  

1.8. hartimin e raporteve për menaxhimin e mbeturinave në Republikën e 
Kosovës nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit i Kosovës;  

1.9. zbatimi i marrëveshjeve në sferën e bashkëpunimit ndërkombëtar për 
menaxhimin e mbeturinave;  

1.10. marrja e masave të nevojshme për të siguruar, që brenda territorit të 
Republikës së Kosovës mbeturinat të menaxhohen nga personat e licencuar 
dhe në objekte të lejuara;  

1.11. mbulimin e shpenzimeve administrative dhe shpenzimeve për menaxhimin e 
mbeturinave të rrezikshme dhe mbeturinave të tjera të cilat nuk janë në 
kompetencë të komunës dhe zotëruesi i tyre nuk është i njohur;  

1.12. të merr pjesë në monitorimin e asgjësimit të mbeturinave nga bimët 
narkotike dhe substancat narkotike të konfiskuara, në bashkëpunim me 
institucionet kompetente;  

1.13. Ministria në koordinim me Ministrinë e shëndetësisë dhe Ministrinë e 
bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, do të përshkruan në detaje mënyrën 
e menaxhimit të mbeturinave medicinale, respektivisht veterinare.  

1.14. me MPB bënë koordinimin në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit nga 
fatkeqësitë natyrore e të tjera dhe sipas nevojës cakton anëtarët pjesëmarrës 
në komisionin për vlerësimin e gjendjes apo dëmeve eventuale nga 
mbeturinat.  

2. Në bazë të dispozitave të Ligjit për ndërmarrjet publike dhe këtij ligji, ministria e 
zhvillimit ekonomik, në marrëveshje me Komunat përkatëse përcakton tarifat për 
deponimin e mbeturinave komunale në deponit e caktuara.  

3. Tarifat për deponimin e mbeturinave komunale i caktojnë Komunat.  
4. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, Policia e Republikës së Kosovës bashkëpunon 

me agjencionet dhe organizatat e vendeve tjera për identifikimin, luftimin dhe 
parandalimin e veprimeve të ndaluara dhe keqpërdorimit të mbeturinave.  

5. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, Dogana e Republikës së Kosovës, kryen 
kontrollin, evidentimin dhe mbikëqyrjen e importit, eksportit dhe kalimit transit të 
mbeturinave, mban evidencë për shkeljet doganore dhe bashkëpunon me 
Ministrinë.  

6. Ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatimit të masave dhe veprimtarive për 
menaxhimin e mbeturinave.  

 
Neni 15 

Përgjegjësitë dhe detyrat e komunës 
 
1. Përgjegjësitë dhe detyrimet e komunës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji janë:  

1.1. krijimi i sistemit për menaxhimin e mbeturinave bazuar sipas parimit të 
hierarkisë për a menaxhimin e mbeturinave për territorin e tyre, hartimi i 
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planit lokal të veprimit për menaxhimin e mbeturinave, sipas nenit 10 të 
këtij ligji dhe krijimi i kushteve për zbatimin e tij;  

1.2. plani komunal për menaxhimin e mbeturinave duhet të jetë në harmoni me 
planin nacional;  

1.3. përgjegjës për zbatimin e planeve komunale janë Komunat;  
1.4. të hartoj raportin vjetor për menaxhimin e mbeturinave Raporti vjetor duhet 

dorëzuar në Ministri, deri më 31 mars të vitit vijues;  
1.5. rregullimi i përgjegjësive dhe detyrimeve për kryerjen e shërbimeve për 

menaxhimin e mbeturinave, zbatimi i tyre organizimin dhe menaxhimin e 
mbeturinave në territorin e tyre;  

1.6. mirëmbajtja dhe përkujdesja për sistemin e informimit të publikut dhe 
raportimit për kryerjen e punëve të përcaktuara me këtë ligj, si dhe aktet 
tjera ligjore për menaxhimin e mbeturinave;  

1.7. duke zbatuar procedurat e prokurimit, përzgjedh personat e licencuar për 
mbledhjen, grumbullimin, magazinimin dhe transportin e mbeturinave: 
inerte, komunale, komerciale, të vëllimshme, dhe mbeturinat nga ndërtimet 
dhe demolimet e objekteve ndërtimore brenda territorit të tyre;  

1.8. komuna cakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për 
shërbimet komunale. 

1.9. evidentimi i vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimi i projekteve për 
sanimin e tyre me shënimet për lokacionin, karakteristikat hapësinore 
gjeometrike, lloji i ndotjes, sasia e mbeturinave, afatet për përmirësimin e 
gjendjes dhe shënime të tjera me rëndësi për realizimin e projekteve. 

2. Dy apo më shumë komuna, kur është interesi i tyre, mund të bëjnë marrëveshje për 
menaxhimin e mbeturinave.  

3. Komuna ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin e masave dhe veprimeve gjatë 
menaxhimit të mbeturinave në territorin e vet, përmes inspektorit komunal për 
mjedis.  

4. Me kërkesë të Ministrisë, komuna jep informacionet dhe rekomandimet e kërkuara 
lidhur me menaxhimin e mbeturinave.  

5. Komuna është e detyruar te siguroj largimin dhe përkujdesjen e mbeturinave te 
cilat janë hedhur në hapësira publike ose jashtë deponive të mbeturinave në 
territorin e saj.  

6. Nëse personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave ne pajtim me përgjegjësitë 
ligjore nuk përkujdeset për mbeturinat e hedhura nga personi i pa njohur, 
përgjegjësinë për ato mbeturina e bartë komuna.  

7. Komuna nxjerr akte nënligjore me të cilat, rregullon funksionimin e organit 
kompetent komunal dhe standardet e shërbimit për menaxhimin e mbeturinave.  

8. Pa prejudikuar paragrafët 1. deri 7. të këtij neni, kryerja e shërbimeve publike dhe 
ofrimi i infrastrukturës publike në fushën e menaxhimit të mbeturinave komunale 
është kompetencë ekskluzive e komunave në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen 
Lokale.  
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KREU VI 
PËRGJEGJËSITË DHE DETYRIMET PËR MENAXHIMIN 

E MBETURINAVE 
 

Neni 16 
Përgjegjësitë dhe detyrimet e zotëruesit të mbeturinave 

 
1. Mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin, përpunimin, magazinimin, 

riciklimin dhe deponimin e mbeturinave e bënë vetëm personi i licencuar. 
2. Zotëruesi i mbeturinave nuk mund të bartë te personi tjetër kompetencat për 

menaxhimin e mbeturinave, nëse ai nuk është i licencuar.  
3. Zotëruesi i mbeturinave informon autoritetin kompetent në rast te humbjes, 

shkapërderdhjes, rrjedhjes, aksidentit ose ndonjë veprim tjetër me mbeturinat të 
cilat kanë ndikim në ndotjen e mjedisit.  

4. Zotëruesi i mbeturinave duhet të regjistrohet në regjistrin për menaxhimin e 
mbeturinave.  

5. Zotëruesi i mbeturinave është përgjegjës për shpenzimet e menaxhimit me 
mbeturina derisa ato nuk i dorëzon te personi i licencuar.  

6. Nëse zotëruesi i mbeturinave është prodhuesi apo operatori, është i detyruar të 
hartoj planin sipas nenit 11 dhe 12 të këtij ligji.  

7. Ministria, me akt nënligjor, përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e zotëruesit të 
mbeturinave.  

 
Neni 17 

Përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesit dhe importuesit të produkteve 
 
1. Prodhuesi i produkteve detyrohet të përdorë teknikën dhe të zhvillon prodhimtarinë 

në formën me të cilën sigurohet shfrytëzimi racional i resurseve natyrore, 
materialeve, energjisë, të mundëson ripërdorimin dhe riciklimin e produkteve si 
dhe ambalazheve të tyre gjatë tërë ciklit jetësorë të produktit.  

2. Prodhuesi i mbeturinave dhe importuesi i mallrave me potencial për krijimin e 
mbeturinave janë përgjegjës për menaxhim me mbeturinat e krijuara nga produktet 
e tij.  

3. Ministria me akt nënligjor, përcakton përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesit dhe 
importuesit të produkteve nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 18 

Përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesit të mbeturinave 
 
1. Prodhuesi i mbeturinave është i detyruar që të:  

1.1. nxjerr dhe të implementoj planin operativ për menaxhimin e mbeturinave 
nga neni 11 dhe 12 të këtij ligji;  

1.2. pajiset me dokumentacion përkatës për përcaktimin e veçorive të rrezikshme 
të mbeturinave nga laboratori i autorizuar;  

1.3. mbledh dhe klasifikoj mbeturinat, varësisht nga mënyra e trajtimit te tyre;  
1.4. ruaj dhe magazinoj mbeturinat ne vend te sigurt, duke ndërmarr masat për 
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parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis dhe shëndetin 
e njeriut;  

1.5. dorëzoi mbeturinat personave të licencuar për trajtimin dhe deponimin e 
mbeturinave;  

1.6. mbaj dhe ruaj evidencën ne regjistrin për mbeturinat të cilat i krijon, 
dorëzon, trajton dhe deponon;  

1.7. autorizoj personin e kualifikuar për punët profesionale;  
1.8. hartoj raportin vjetor për menaxhimin e mbeturinave të cilin në afatin e 

caktuar ia dorëzon organit kompetent; 
1.9. lejoj qasje të lirë organit kompetent të kontrollojë dhe mbikëqyr lokacionin, 

objektet, impiantet, pajisjet dhe të inspektoj dokumentacionin për menaxhimi 
e mbeturinave. 

2. Prodhuesi i mbeturinave i bartë shpenzimet për mbledhjen, transportin, trajtimin 
dhe deponimin e mbeturinave.  

3. Prodhuesit e mbeturinave komunale të shtëpive i bartin shpenzimet për 
menaxhimin e mbeturinave sipas akteve të përcaktuara nga komuna, për shërbimet 
komunale.  

 
Neni 19 

Përgjegjësitë dhe detyrimet e transportuesit të mbeturinave 
 
1. Transportuesit e mbeturinave duhet të jenë të licencuar.  
2. Personi i licencuar për transportimin e mbeturinave, detyrohet:  

2.1. të bëjë transportimin e mbeturinave, në bazë të kushteve të përcaktuara me 
licencë për transportimin e mbeturinave;  

2.2. t'i mundësojë organit kompetent qasje të lirë, për kryerjen e mbikëqyrjes dhe 
kontrollimit të automjetit, barrës së ngarkuar dhe dokumentacionit 
përcjellës;  

2.3. të mbajë evidencën në regjistrin për çdo transport të mbeturinave dhe të 
ofroj informacione lidhur me transportimin e mbeturinave sipas dispozitave 
të këtij ligji dhe akteve nënligjore te nxjerra prej tij.  

3. Ministria, me akt nënligjor, përcakton kushtet e licencimit, si dhe detyrat dhe 
përgjegjësitë e transportuesit të mbeturinave.  

 
Neni 20 

Përgjegjësitë dhe detyrimet e operatorit për trajtimin 
dhe përpunimin e mbeturinave 

 
1. Detyrimet e operatorit për trajtimin e mbeturinave janë:  

1.1. operatori duhet te jete i licencuar.  
1.2. të hartoj planin për menaxhimin e mbeturinave në impiantin për trajtim 

dhe/apo përpunim, sipas nenit 12 të këtij ligji dhe të siguroj zbatimin e tij;  
1.3. të kryej aktivitetet për trajtimin e mbeturinave në përputhje me kushtet e 

përcaktuara në licencë;  
1.4. të menaxhoj impiantet, pajisjet dhe aparaturat për trajtimin e mbeturinave, 

në harmoni me udhëzimet dhe standardet teknike;  
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1.5. të mbaj dhe ruaj evidencën në regjistrin për mbeturina në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji;  

1.6. t`i lejoj qasje të lirë organit kompetent për kontrollin dhe mbikëqyrjen e 
lokacionit, objektit, impiantit, pajisjeve dhe të kontrolloj dokumentacionin 
për menaxhimin e mbeturinave;  

1.7. të autorizoj personin e kualifikuar për kryerjen e punëve profesionale;  
1.8. në rast aksidenti, menjëherë të njoftoj organin kompetent, në përputhje me 

ligj.  
2. Ministria, me akt nënligjor, përcakton rregullat dhe kushtet e licencimit.  
 

Neni 21 
Detyrimet dhe përgjegjësitë e operatorit në deponi të mbeturinave 

 
1. Detyrimet dhe përgjegjësitë e operatorit të deponisë së mbeturinave janë: 

1.1. operatoret duhet te licencohen.  
1.2. të nxjerr dhe zbatoj planin operativ për menaxhimin e mbeturinave në 

deponi, sipas nenit 12 të këtij ligji;  
1.3. të deponoj mbeturinat, në bazë të kushteve të përcaktuara në licencë;  
1.4. t`i lejoj qasje të lirë organit kompetent që të inspektoj dhe mbikëqyrë 

deponinë dhe të kontrollojë dokumentacionin e deponisë;  
1.5. të autorizoj personin e kualifikuar për kryerjen e punëve profesionale;  
1.6. të mbaj dhe ruaj evidencën në regjistrin për mbeturinat në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji;  
1.7. në rast aksidenti, menjëherë të njoftoj organin kompetent, në përputhje me 

ligj.  
2. Operatori i deponisë është i detyruar të refuzoj pranimin e mbeturinave të cilat nuk 

mund t'i deponoj, sipas kushteve të përcaktuara në licencë.  
3. Ministria, me akt nënligjor, përcakton rregullat dhe kushtet e administrimit të 

mbeturinave.  
 

KREU VII 
AKTIVITETET PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 
Neni 22 

Organizimi i menaxhimit të mbeturinave 
 
1. Menaxhimi i mbeturinave organizohet në atë mënyrë që mos të paraqiten dëme dhe 

rreziqe për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, në pajtim me këtë ligj.  
2. Menaxhimi i mbeturinave behët nga personat e licencuar.  
3. Personat nga paragrafi 2. i këtij neni mund të jenë institucionet, kompanitë publike 

ose private të regjistruara sipas ligjit, të cilët shërbimet për palën tjetër për 
menaxhimin e mbeturinave e kryejnë në bazë të kontratës.  

4. Menaxhimi i mbeturinave, ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e impianteve dhe 
objekteve për menaxhimi e mbeturinave mund të epet në formën e partneritetit 
publiko-privat sipas ligjit.  

5. Ekzaminimi i mbeturinave duhet të behët në laboratorët e akredituara nga autoriteti 
kompetent.  
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6. Ministri mund të merr vendime për masa shtesë për menaxhimin e llojeve të 
caktuara të mbeturinave nëse:  
6.1. mbeturinat dhe veprimet me mbeturina mund të rrezikojnë mjedisin dhe 

shëndetin e njeriut.  
6.2. ekzistojnë kërkesa plotësuese për zbatimin e dispozitave nga marrëveshjet 

ndërkombëtare të cilat janë detyruese për Republikën e Kosovës.  
 

Neni 23 
Objektet dhe impiantet për menaxhimin e mbeturinave 

 
1. Zotëruesi, për objektin dhe impiantin për menaxhimin e mbeturinave, pajiset me 

leje përkatëse sipas ligjit.  
2. Ndërtimi dhe funksionimi i objektit dhe impiantit për menaxhimin e mbeturinave, 

duhet të behët në përputhje me dispozitat ligjore dhe të përmbushin standardet 
teknike për veprimtaritë që licencohen.  

3. Një a më shumë komuna, me marrëveshje, mund të caktojnë dhe shfrytëzojnë 
lokacionin në territorin e tyre, për ndërtimin e objekteve dhe impianteve sipas 
paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Në qoftë se komunat nuk mund të arrijnë marrëveshjen, për caktimin e lokacionit 
të përbashkët për menaxhimi e mbeturinave, vendimin e merr Ministria.  

 
Neni 24 

Parandalimi i krijimit të mbeturinave 
 
1. Menaxhimi i mbeturinave organizohet në atë mënyrë që prodhuesit dhe zotëruesit 

e mbeturinave të parandalojnë dhe redukojnë prodhimin e mbeturinave për 
parandalimin e ndotjes së mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut në pajtim me 
këtë ligj.  

2. Për menaxhimin e mbeturinave përpilohen procedura dhe programe në të cilat 
përcaktohen masat për parandalimin e krijimit të mbeturinave, të cilat integrohen 
në planet sipas neneve 10, 11 dhe 12 të këtij ligji.  

3. Në programet nga paragrafi 2. i këtij neni përcaktohen qëllimet dhe masat për 
parandalimin e krijimit të mbeturinave për të ndërprerë lidhjen ndërmjet rritjes së 
ndikimit të mbeturinave në mjedis, krahasuar me rritjen ekonomike.  

4. Masat e përcaktuara në paragrafin 3. të këtij neni duhet vlerësuar nga aspekti i 
përfitimeve sipas masave të përcaktuara në Shtojcën IV të këtij ligji.  

 
Neni 25 

Mbledhja, grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave 
 
1. Personi i licencuar për mbledhjen, grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave, 

mbledh dhe grumbullon mbeturinat prej prodhuesit dhe zotëruesit dhe i transporton 
deri tek objekti në të cilin bëhet menaxhimi i mbeturinave.  

2. Mbeturinat e rrezikshme, paraprakisht klasifikohen sipas llojeve, mblidhen, 
grumbullohen dhe transportohen.  

3. Nëse ndotja ndodhë gjatë transportimit të mbeturinave, transportuesi është i 
detyruar që vendin e ndotur ta kthejë në gjendje të mëparshme.  



 
Ligjet administrative 

 580 

4. Nëse mbeturina e transportuara, nuk pranohet në vendin e destinuar, transportuesi 
duhet ta kthej mbeturinën në vendin ku është marrë.  

 
Neni 26 

Trajtimi i mbeturinave 
 
1. Trajtimi i mbeturinave bëhet në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe kushteve të 

përcaktuara në licencë.  
2. Trajtimi i mbeturinave bëhet sipas metodave fiziko-kimike, biologjike dhe termike.  
3. Trajtimi i mbeturinave bëhet sipas parimeve dhe prioriteteve për menaxhimin e 

mbeturinave.  
 

Neni 27 
Trajtimi fiziko-kimik 

 
1. Trajtimi fiziko-kimik i mbeturinave përfshinë metodat: neutralizimin, 

mineralizimin, sodifikimin ose krypëzimin, oksidimin, reduktimin, absorbimin dhe 
adsorbimin, destilimin, shkëmbimi jonik, osmozën reverzibile dhe procese të tjera 
fiziko-kimike, nëpërmjet të të cilave bëhet zvogëlimi i karakteristikave të 
rrezikshme të mbeturinave.  

2. Trajtimi i mbeturinave sipas paragrafit 1. të këtij neni bëhet në bazë të kushteve të 
përcaktuara në licencë.  

 
Neni 28 

Trajtimi biologjik 
 
1. Trajtimi biologjik i mbeturinave është proces i zbërthimit të mbeturinave organike 

të biodegradueshme me qëllim të përfitimit të materialeve të dobishme, energjisë 
dhe zvogëlimit te ndikimeve negative në mjedis. 
1.1. Trajtimi biologjik i mbeturinave sipas paragrafit 1. të këtij neni bëhet me 

metodën e zbërthimit aerob ose anaerob për përfitimin e kompostit ose 
energjisë.  

1.2. Trajtimi i mbeturinave sipas paragrafit 1. të këtij neni bëhet në bazë të 
kushteve të përcaktuara në licencë.  

 
Neni 29 

Trajtimi termik 
 
1. Trajtimi termik i mbeturinave bëhet në bazë të dispozitave të këtij ligji dhe 

kushteve të përcaktuara në licencë.  
2. Trajtimi termik i mbeturinave bëhet në impiante të cilat janë të projektuara, 

ndërtuara dhe të pajisura në bazë të këtij ligji dhe ligjeve tjera.  
3. Djegia e mbeturinave bëhet për përfitimin e energjisë vetëm në rastet kur djegia 

është ekonomikisht e arsyeshme dhe kur energjia shtesë për djegien e mbeturinave 
përdorët vetëm për të nisur djegien ose kur mbeturinat shfrytëzohen si karburante.  

4. Zotëruesi, para se t'i djeg mbeturinat, siguron ekzaminimin e veçorive te 
rrezikshme të mbeturinave.  
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5. Operatori i impiantit nga paragrafi 2. i këtij neni, para se t'i djeg mbeturinat 
verifikon mbeturinat e pranuara për djegie, se cilit lloj i përkasin mbeturinat, sasinë 
dhe veçoritë e tyre, kontrollon dokumentacionin përcjellës dhe sipas nevojës bënë 
mostrimin dhe ekzaminimin e mbeturinave.  

6. Operatori në impiantin për djegien e mbeturinave është i detyruar të ruaj mostrat e 
mbeturinave së paku dy (2) muaj pas djegies së mbeturinave.  

7. Qeveria me akt nënligjorë përcakton kushtet dhe kriteret për trajtim termik, kriteret 
për caktimin e lokacionit për impiant, kushtet teknike dhe teknologjike për 
projektimin, ndërtimin pajisjeve dhe kushtet e punës së impiantit si dhe çështje të 
tjera të rëndësishme për funksionimin e impiantit për trajtimin termik të 
mbeturinave.  

 
Neni 30 

Ripërdorimi dhe përpunimi i mbeturinave 
 
1. Mbeturinat, kur ka mundësi duhet të ripërdoren apo përpunohen si lëndë e parë 

sekondare dhe si lëndë për përfitimin e energjisë.  
2. Mbeturinat që shfrytëzohen si lëndë e parë sekondare, mblidhen, transportohen dhe 

magazinohen të klasifikuara sipas llojeve.  
3. Produktet e përfituara nga përpunimi i mbeturinave, duhet të mos shkaktojnë 

ndikime negative në mjedis dhe për shëndetin e njeriut.  
4. Mbeturinat që mund të ripërdoren dhe përpunohen, nuk duhet të digjen ose 

deponohen, pa lejen e Ministrisë, me përjashtim të mbeturinave për të cilat 
ekziston arsyeshmëria ekonomike dhe të cilat nuk e rrezikojnë mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut.  

 
Neni 31 

Riciklimi i mbeturinave 
 
1. Mbeturinat, kur është e mundur riciklohen me qëllim që të përdorën si lëndë e parë 

sekondare.  
2. Mbeturinat e ricikluara të cilat përdoren si lëndë e parë sekondare, mblidhen, 

klasifikohen në lloje, transportohen dhe magazinohen.  
3. Ndalohet përzierja e mbeturinave të rrezikshme me lloje të tjera të mbeturinave.  
4. Produktet e përfituara gjatë riciklimit të mbeturinave, duhet të mos shkaktojnë 

ndikime negative në mjedis dhe për shëndetin e njeriut.  
5. Mbeturinat që mund të riciklohen nuk mund të deponohen ose digjen pa lejen e 

Ministrisë, me përjashtim të mbeturinave për të cilat ekziston arsyeshmëri 
ekonomike dhe të cilat nuk e rrezikojnë mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

 
Neni 32 

Magazinimi i mbeturinave 
 
1. Mbeturinat magazinohen në vende teknikisht të përgatitura për ruajtjen e 

përkohshme të mbeturinave. 
2. Mbeturinat që ruhen përkohësisht, klasifikohen sipas llojeve dhe veçorive të tyre.  
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3. Mbeturinat e rrezikshme ruhen në magazina të veçanta për mbeturina të 
rrezikshme.  

4. Afati për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave nuk mund të jetë më i gjatë se tre 
(3) vite.  

 
Neni 33 

Deponimi përfundimtar i mbeturinave 
 
1. Deponimi i mbeturinave në deponi bëhet sipas kushteve të përcaktuara me licencën 

për menaxhimin e mbeturinave dhe sipas standardeve për deponitë.  
2. Mbeturinat, në varshmëri të karakteristikave të tyre, duhet të deponohen në deponit 

e lejuara përkatëse, sipas paragrafit vijues.  
3. Deponitë e mbeturinave ndahen në:  

3.1. deponi për mbeturinat e rrezikshme;  
3.2. deponi për mbeturinat jo të rrezikshme;  
3.3. deponi të mbeturinave inerte.  

4. Qeveria, me akt nënligjor, përcakton kushtet për menaxhimin e deponive dhe 
licencimin e operatorit të deponive, procedurat e pranimit të mbeturinave, mënyrën 
e kontrollit të aktiviteteve, monitorimin e fazave operuese, procedurat e mbylljes 
dhe përkujdesjen pas mbylljes së deponive.  

5. Qeveria me akt nënligjor, përcakton kriteret për zgjedhjen e lokacionit te deponive 
dhe kushtet teknike të cilat ato duhet plotësuar në varshmëri të destinimit të tyre, 
sipas paragrafit 3. të këtij neni.  

 
Neni 34 

Menaxhimi i mbeturinave komunale 
 
1. Mbeturinat komunale duhet të mblidhen, grumbullohen trajtohen dhe menaxhohen 

në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitave tjera ligjore për rregullimin 
e veprimtarive komunale.  

2. Komunat, me akt nënligjorë, përcaktojnë kushtet dhe rregullat për menaxhimin e 
mbeturinave nga sipërfaqet publike.  

3. Mbeturinat komunale të përziera me mbeturina të rrezikshme, duhet të ndahen kur 
ekziston llogaria ekonomike, në të kundërtën konsiderohen mbeturina te 
rrezikshme.  

4. Amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale detyrohen që mbeturinat 
e tyre t'i hedhin në vende të caktuara për grumbullimin e mbeturinave komunale, 
ndërsa mbeturinat e rrezikshme t'i ndajnë dhe t'i dorëzojnë në vendet e caktuara për 
to.  

5. Komunat janë të detyruara të organizojnë sistemin për mbledhjen dhe 
grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme.  

6. Amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale, janë të detyruar të bëjnë 
ndarjen e mbeturinave në lloje, sipas kushteve të përcaktuara nga autoriteti 
kompetent, me qëllim të trajtimit dhe riciklimit të tyre.  

7. Komunat me akt të veçantë, rregullojnë sistemin dhe kushtet për mënyrën e 
mbledhjes, ndarjes, përpunimit dhe riciklimit, orarin për mbledhjen e mbeturinave, 
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llojin, numrin dhe mënyrën e shpërndarjes dhe vendosjes së kontejnerëve për 
mbeturina, mirëmbajtjen e vendeve ku grumbullohen mbeturinat dhe mënyrat për 
transportim të mbeturinave komunale.  

8. Menaxhimi i mbeturinave komunale nga komuna duhet të bëhet përmes kontratave 
të veçanta me një apo më shumë operator publik ose privat të licencuar për 
menaxhimin e mbeturinave.  

9. Dy e më shumë komuna me marrëveshje, sipas nenit 15 paragrafit 2. të këtij ligji, 
përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet lidhur me sigurimin e kushteve për 
menaxhimin e mbeturinave, për shfrytëzimin e objekteve për deponim, për 
përpunimin dhe magazinim të mbeturinave, të drejtat dhe detyrimet e ndërmarrjeve 
publike për menaxhimin e mbeturinave, mënyrën e marrjes së vendimeve në rastet 
e ankesave për çështjet specifike që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave, 
si dhe çështje tjera të rëndësishme për organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave. 

 
Neni 35 

Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme 
 
1. Mbeturinat e rrezikshme ndahen në bazë të karakteristikave të cilat i bëjnë ato të 

rrezikshme, në përputhje me Listën H, Shtojca III. e këtij ligji.  
2. Qeveria, me propozimin e Ministrisë, me akt nënligjor, përcakton rregullat e 

grumbullimit, ndarjes në lloje, magazinimit, transportimit, trajtimit, deponimit, 
ambalazhimit dhe paketimit të mbeturinave të rrezikshme. 

3. Ndalohet deponimi i mbeturinave të rrezikshme, pa u bërë trajtimi paraprak, me 
qëllim për të zvogëluar përqendrimin e komponentëve të dëmshme në mbeturina, 
zvogëlimin e veçorive të rrezikshme dhe zvogëlimin e sasisë dhe masës vëllimore 
të mbeturinave.  

4. Ndalohet hollimi i mbeturinave të rrezikshme, me qëllim të shkarkimit të tyre në 
mjedis, përveç në rastet kur lejohet nga Ministria.  

5. Ministria, me akt nënligjor, përcakton vlerat kufitare të përqendrimeve për 
komponentët e rrezikshme në mbeturina, sipas nenit 7 paragrafit 6. nën-paragrafi 
6.5. dhe 6.6. të këtij ligji.  

 
Neni 36 

Dokumentet përcjellëse gjatë bartjes së mbeturinave 
 
1. Bartja e mbeturinave deri në destinacionin e caktuar përcillet me dokumente të 

veçantë përveç mbeturinave komunale nga amvisëritë. 
2. Prodhuesi apo zotëruesi i mbeturinave, duhet të ruaj një kopje të dokumentacionit 

përcjellës të mbeturinave të vërtetuar me shënimet e pranuesit të mbeturinave. 
3. Kur prodhuesi apo zotëruesi i mbeturinave, në afat prej tridhjetë (30) ditë nuk e 

pranon dokumentin e vërtetuar nga pranuesi i mbeturinave, është i detyruar të 
inicioj procedurën e verifikimit për qarkullimin e mbeturinave si dhe të njoftojë 
menjëherë autoritetin kompetent. 

4. Prodhuesi apo zotëruesi i mbeturinave, është i detyruar ta ruajë dokumentin 
përcjellës për bartjen të mbeturinave të rrezikshme, së paku pesë (5) vjet. 
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5. Përmbajtja, forma dhe mënyra e plotësimit të dokumentacionit përcjellës për 
mbeturina është përcaktuar në Shtojcën V. të këtij ligji. 

 
Neni 37 

Dokumenti përcjellës për mbeturinat e rrezikshme 
 
1. Bartja e mbeturinave të rrezikshme përcjellët me dokument të veçantë.  
2. Qeveria, me akt nënligjor sipas nenit 35 paragrafi 2, të këtij ligji përcakton 

përmbajtjen, numrin e kopjeve të dokumentit nga paragrafit 1. të këtij neni, 
procedurën e pranimit dhe dorëzimit të mbeturinave të rrezikshme nga personat 
kompetent.  

 
Neni 38 

Menaxhimi i mbeturinave te veçanta 
 
1. Menaxhimi i mbeturinave te veçanta nga neni 4. paragrafi 1. nën-paragrafi 1.15. i 

këtij ligji, bëhet sipas metodave, të cilat nuk paraqesin rrezik për mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut.  

2. Ministri ndërmerr masa shtesë për menaxhimi e mbeturinave të veçanta, nëse 
mbeturinat dhe çfarëdo veprimi me mbeturina rrezikojnë mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut.  

3. Qeveria është e detyruar të ndërmerr masa të shpejta për parandalimin e rrezikut, 
nëse vlerëson se ato mund të paraqesin rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

4. Sipas këtij ligji mbeturinat e veçanta janë:  
4.1. vajrat e përdorura dhe mbeturinat me vajra;  
4.2. bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar;  
4.3. gomat e vjetra dhe të shpenzuara;  
4.4. mbeturinat nga ambalazhet dhe paketimet;  
4.5. mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike;  
4.6. gypat fluoreshent të cilët përmbajnë merkur;  
4.7. mbeturinat që përmbajnë PCB dhe PCT;  
4.8. mbeturinat që përmbajnë azbest;  
4.9. automjetet e hedhura dhe mbeturinat e tyre;  
4.10. mbeturinat nga demolimi dhe konstruktimi i objekteve ndërtimore;  
4.11. mbeturinat biodegraduese;  
4.12. mbeturinat medicinale dhe veterinare;  
4.13. mbeturinat që përmbajnë materie organike të qëndrueshme ndotëse;  
4.14. mbeturinat nga prodhimtaria e dioksidit të titanit;  
4.15. mbeturina të lymit nga trajtimi i ujërave;  
4.16. mbeturinat nga industria ekstraktive dhe minierave - mbeturinat, që krijohen 

gjatë hulumtimeve, nxjerrjes, trajtimit dhe magazinimit të resurseve 
minerale dhe nga aktiviteti i eksploatimit të gurit.  
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Neni 39 
Menaxhimi i vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra 

 
1. Personat që menaxhojnë vajrat mbeturinë dhe mbeturinat me vajra duhet të pajisen 

me licencë.  
2. Është e ndaluar që vajrat mbeturinë të derdhen ne tokë, ujë, në rrjetin e ujërave të 

zeza, të magazinohen ose deponohen në vende të papërshtatshme dhe të 
përpunohen në pajisje të cilat ndotin ajrin, ujin dhe tokën.  

3. Prodhuesit e vajrave mbeturinë janë të detyruar të sigurojnë dorëzimin e 
mbeturinave personave të licencuar për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe 
mbeturinave me vajra.  

4. Personat që mbledhin, magazinojnë dhe trajtojnë vajrat e përdorura dhe mbeturinat 
me vajra, duhet të mbajnë evidencën për to dhe shënimet sipas afatit ligjorë t`i 
dorëzojnë në Ministri.  

5. Mbeturinat e vajrave ushqimore duhet të mblidhen, grumbullohen dhe t'i 
dorëzohen personit të licencuar për përpunimin dhe trajtimin e tyre.  

6. Ministria, me akt nënligjor, përcakton kushtet dhe rregullat për menaxhimin e 
vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra.  

 
Neni 40 

Menaxhimi i mbeturinave nga ndërtimi dhe demolomi i objekteve ndërtimore 
 
1. Personat të cilët menaxhojnë mbeturinat nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve 

ndërtimore duhet të jenë të licencuar.  
2. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, dhe akteve tjera, komunat caktojnë lokacionin 

për deponimin dhe nxjerrin rregulla për mënyrën e menaxhimit të mbeturinave nga 
ndërtimet dhe demolimet e objekteve ndërtimore në territorin e tyre.  

3. Ministria me akt nënligjor, përcakton kushtet e përgjithshme dhe rregullat për 
menaxhimi nmbeturinave nga ndërtimi dhe demolomi i objekteve ndërtimore.  

 
Nenin 41 

Menaxhimi me Bateritë dhe akumulatorët mbeturinë 
 
1. Personat të cilët menaxhojnë bateritë dhe akumulatorët mbeturinë duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Prodhuesit dhe importuesit e baterive dhe akumulatorëve si dhe pajisjeve për 

mbajtjen dhe vendosjen e tyre janë të detyruar të vendosin udhëzimet të cilat 
përbëjnë klasifikimin në lloje, përmbajtjen e metaleve të rënda dhe mundësinë e 
riciklimit ose magazinimit.  

3. Prodhuesit dhe importuesit e baterive dhe akumulatorëve janë të detyruar të 
mbajnë dhe ruajnë evidencën për sasinë e prodhuar apo importuar të tyre.  

4. Çdo zotërues i baterive apo akumulatorëve është i obliguar ti kthej ato te prodhuesi 
apo importuesi.  

5. Prodhuesit dhe importuesit e baterive dhe akumulatorëve janë te detyruar të marrin 
mbrapa bateritë dhe akumulatorët nga klientët e tyre.  

6. Prodhuesit dhe importuesit e baterive dhe akumulatorëve janë të detyruar të 
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dorëzojnë bateritë dhe akumulatorët mbeturinë, në vende të caktuara ose vetëm te 
personat e licencuar.  

7. Ministria me akt nënligjorë, përcakton përmbajtjen dhe formën e shenjave për 
bateritë dhe akumulatorët mbeturinë, limitet për komponentët e dëmshme për 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut si dhe mënyrën e menaxhimit.  

 
Neni 42 

Menaxhimi i gomave jashtë përdorimit dhe mbeturinat e gomës 
 
1. Personat që menaxhojnë gomat jashtë përdorimit dhe mbeturinat e gomës, duhet të 

jenë të licencuar.  
2. Prodhuesi dhe importuesi i të gjitha llojeve gomave duhet të mbaj evidencën për 

sasinë e prodhuar dhe importuar.  
3. Personat që menaxhojnë me goma jashtë përdorimit dhe mbeturina të gomës duhet 

të mbaj evidencën, dhe shënimet për llojin dhe sasinë e mbledhur, trajtuar dhe 
deponuar si dhe t'i ruaj ato.  

4. Zotëruesi i gomave jashtë përdorimit duhet ti kthej ato te prodhuesi, importuesi 
apo te personat e licencuar.  

5. Shënimet nga paragrafët 2. dhe 3. i këtij neni, i dërgohen Ministrisë.  
6. Ministri me akt nënligjor përcakton mënyrën e menaxhimit të gomave jashtë 

përdorimit dhe mbeturinave nga goma  
 

Neni 43 
Menaxhimi i mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike 

 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat elektrike dhe elektronike duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike nuk duhet të përzihen me 

mbeturinat e llojeve tjera.  
3. Ndalohet deponimi i mbeturinave elektrike dhe elektronike nëse më parë ato nuk 

janë trajtuar.  
4. Mbeturinat e lëngëta nga pajisjet elektrike dhe elektronike duhet të grumbullohen 

të ndara dhe trajtohen në mënyrën e duhur.  
5. Personat të cilët mbledhin mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike, pas 

pranimit lëshojnë dëshmi për mallin e pranuar dhe dorëzimin e tyre për ruajtje ose 
trajtim.  

6. Personat të cilët mbledhin mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike mbajnë 
evidencën për sasinë e mbeturinave të prodhuara dhe pajisjet elektrike dhe 
elektronike të importuara.  

7. Prodhuesit, importuesit dhe zotëruesit e mbeturinave elektrike dhe elektronike 
duhet dorëzuar ato tek personat e licencuar.  

8. Ministri me akt nënligjor përcakton mënyrën për menaxhimin e mbeturinave nga 
pajisjet elektrike dhe elektronike, listën e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe 
masat për ndalesat ose kufizimet për përdorimin e produkteve që përmbajnë 
komponentë të dëmshme për mjedisin.  
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Neni 44 
Menaxhimi i mbeturinave nga gypat fluoroshent të cilët përmbajnë merkur 

 
1. Menaxhimi i mbeturinave nga gypat fluoroshent bëhet nga personat e licencuar për 

menaxhimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike. 
2. Mbeturinat nga gypat fluoroshent që përmbajnë merkur, mblidhen të ndara. 
3. Ndalohet deponimi i mbeturinave nga paragrafi 2. i këtij neni, pa e bërë trajtimin 

paraprak të tyre. 
4. Zotëruesi i mbeturinave nga gypat fluoroshent që përmbajnë merkur është i 

detyruar t'i dorëzoj ato te personat e licencuar. 
5. Personat të cilët mbledhin gypat fluoroshent që përmbajnë merkur duhet të mbajnë 

evidencën për sasinë e grumbulluar. 
6. Ministri me akt nënligjorë, përcakton mënyrën e menaxhimit të mbeturinave nga 

gypat fluoroshent të cilët përmbajnë merkur. 
 

Neni 45 
Menaxhimi i PCB dhe PCT dhe mbeturinave me PCB dhe PCT 

 
1. Personat që menaxhojnë PCB dhe PCT dhe mbeturinat me PCB dhe PCT, duhet të 

jenë të licencuar.  
2. Mbeturinat që përmbajnë PCB dhe PCT, mblidhen, grumbullohen dhe klasifikohen 

në lloje.  
3. Ndalohet:  

3.1. përdorimi i PCB në transformatorë;  
3.2. ripërdorimi i mbeturinave me PCB dhe PCT;  
3.3. riciklimi i PCB dhe PCT nga mbeturinat e PCB dhe PCT.  

4. Zotëruesi i pajisjes që përmban PCB dhe PCT më shumë se 5 dm3 lajmëroj pajisjen 
dhe të bëjë planin për ndërrimin e sajë, apo trajtimin ose deponimin.  

5. Personat të cilët menaxhojnë PCB dhe PCT dhe mbeturinat me PCB dhe PCT 
mbajnë evidencë për sasinë e grumbulluar të PCB/PCT dhe mbeturinave me PCB 
dhe PCT.  

6. Ministri me akt nënligjor, përcakton mënyrën e menaxhimit të PCB dhe PCT dhe 
mbeturinave me PCB dhe PCT.  

 
Neni 46 

Menaxhimi i mbeturinave që përmbajnë Materie Organike 
të Qëndrueshme Ndotëse –MOQN- 

 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat që përmbajnë MOQN duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Personat të cilët menaxhojnë mbeturinat që përmbajnë MOQN mbajnë evidencën 

për sasinë e grumbulluar dhe të trajtuar të tyre.  
3. Ministri me akt nënligjor, përcakton mënyrën e menaxhimit mbeturinave që 

përmbajnë MOQN, përcakton listën e materieve me MOQN, vlerat kufitare të 
përqendrimit të materieve me MOQN të cilat mund të magazinohen ose të 
deponohen.  
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Neni 47 
Menaxhimi i mbeturinave që përmbajnë azbest 

 
1. Personat të cilët menaxhojnë mbeturinat që përmbajnë azbest duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Mbeturinat që përmbajnë azbest mblidhen të ndara, paketohen, magazinohen ose 

deponohen në vendin e caktuar për këto lloje të mbeturinave, i cili duhet të jetë i 
shënjuar.  

3. Prodhuesi i produkteve nga azbesti dhe zotëruesi i mbeturinave që përmbajnë 
azbest është i detyruar që të ndërmerr të gjitha masat që fijet e azbestit dhe pluhuri, 
të mos emitohen në mjedis.  

4. Zotëruesi i mbeturinave që përmbajnë azbest është i detyruar të mbajë evidencën 
dhe shënimet për sasinë e mbeturinave që i magazinon ose i deponon, dhe 
shënimet për këtë i dorëzon Ministrisë.  

5. Ministri me akt nënligjor, përcakton mënyrën e paketimit, trajtimit dhe kushtet e 
kriteret për magazinimin ose deponimin e mbeturinave.  

 
Neni 48 

Menaxhimi i automjeteve mbeturinë 
 
1. Personat që menaxhojnë automjetet mbeturinë duhet të jenë të licencuar.  
2. Grumbullimi, demontimi dhe trajtimi i automjeteve mbeturinë bëhet në qendra për 

grumbullimin dhe trajtimin e këtyre mbeturinave.  
3. Personat të cilët menaxhojnë automjetet mbeturinë mbajnë evidencën dhe shënimet 

për sasinë e grumbulluar dhe trajtuar të mbeturinave si dhe ndarjen e materialeve 
dhe komponentëve të rrezikshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

4. Zotëruesit e automjeteve janë të obliguar që automjetet mbeturinë ti dorëzojnë 
vetëm te personat e licencuar për menaxhim me mbeturina.  

5. Për dorëzimin e automjetit mbeturinë zotëruesi duhet të prezantoj librezën e 
automjetit mbeturinë, dhe pranon vërtetimin për dorëzimin e tij nga pranuesi në 
qendrën për trajtim ose demontim.  

6. Ministri me akt nënligjor, përcakton mënyrën dhe procedurat për menaxhimin e 
automjeteve mbeturinë.  

 
Neni 49 

Menaxhimi i mbeturinave nga produktet medicinale humane dhe veterinare 
 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat nga produktet medicinale duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Mbeturinat që krijohen gjatë dhënies së shërbimeve mjekësore ndahen sipas 

kategorisë të rrezikshme dhe parrezikshme.  
3. Personat që menaxhojnë mbeturinat nga produktet medicinale duhet të hartojnë 

planin për menaxhimin e mbeturinave dhe caktojnë personin përgjegjës për 
menaxhimin e mbeturinave.  

4. MSH përcakton përmbajtjen e planit për menaxhimin e mbeturinave nga produktet 
medicinale humane dhe mënyrën për menaxhimin e këtyre mbeturinave. 
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5. MBPZHR përcakton përmbajtjen e planit për menaxhimin e mbeturinave nga 
produktet medicinale në veterinari dhe mënyrën për menaxhimin e këtyre 
mbeturinave.  

6. Ministria, në koordinim me Ministrin e shëndetësisë dhe MBPZHR, nxjerr aktet 
nënligjore për menaxhimin e mbeturinave medicinale humane, respektivisht 
veterinare.  

 
Neni 50 

Menaxhimi i mbeturinave nga prodhimtaria e dyoksidit të titanit 
 
1. Në kuptim të këtij ligji, mbeturinat e dyoksidit të titanit janë të gjitha mbeturinat që 

krijohen gjatë procesit të prodhimit të dyoksidit të titanit, të cilat prodhuesi i trajton 
ose i deponon në harmoni me dispozitat e këtij ligji.  

2. Personat që menaxhojnë mbeturinat e dyoksidit të titanit duhet të jenë të licencuar.  
3. Personat të cilët menaxhojnë mbeturinat e dyoksidit të titanit mbajnë evidencën 

dhe shënimet për sasinë grumbulluar, magazinuar, trajtuar, deponuar të 
mbeturinave dhe për komponentët e rrezikshme për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut.  

4. Zotëruesi dhe prodhuesi i dyoksidit të titanit dhe mbeturinave nga dyoksidi i titanit 
është i detyruar të ndërmerr masat e mbikëqyrjes për operacionet e deponimit dhe 
kontrolloj dheun, ujin, ajrin në lokacionin ku është magazinuar, përdorur, trajtuar 
ose deponuar dyoksidi i titanit dhe mbeturinat e tije.  

5. Ministri me akt nënligjor përcakton mënyrën dhe procedurën për menaxhimin 
mbeturinave nga dyoksidi i titanit.  

 
Neni 51 

Menaxhimi i mbeturinave nga ambalazhet dhe paketimet 
 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat nga ambalazhet dhe paketimet duhet të jenë të 

licencuar.  
2. Materialet që përdorën për ambalazhe duhet të jenë të prodhuara dhe të dizajnuara 

në atë mënyrë që gjatë ciklit jetësorë të tyre të përmbushin kushtet për mbrojtjen e 
mjedisit dhe shëndetit të njeriut, kushtet për transport të sigurt të produkteve dhe 
menaxhimin të mbeturinave.  

3. Ministri me akt nënligjor përcakton mënyrën dhe kushtet për menaxhimin e 
mbeturinave nga ambalazhet dhe paketimet.  

 
Neni 52 

Menaxhimi i mbeturinave të biodegradueshme 
 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat e biodegradueshme duhet të jenë të licencuar.  
2. Grumbullimi dhe trajtimi i mbeturinave të biodegradueshme bëhet nga personat 

sipas paragrafit 1. të këtij neni në qendrat për grumbullimin dhe trajtimin e tyre.  
3. Personat të cilët menaxhojnë mbeturinat e biodegradueshme duhet të mbajnë 

evidencën dhe shënimet për sasinë e grumbulluar, trajtuar të mbeturinave dhe 
sasinë e kompostit apo gazit të përfituar.  
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4. Ministri me akt nënligjorë përcakton mënyrën dhe kushtet për menaxhimin e 
mbeturinave të biodegradueshme.  

 
Neni 53 

Menaxhimi i mbeturinave të lymit nga trajtimi i ujërave 
 
1. Prodhuesi i lymit nga ujërat e zeza dhe ujërave të ndotura është i detyruar të mbaj 

evidencën për:  
1.1. emrin, adresën e prodhuesit të lymit;  
1.2. sasia e prodhuar ose e trajtuar të mbeturinave të lymit;  
1.3. karakteristikat teknologjisë për proceset e zbatuara;  
1.4. lokacionin që shfrytëzohet për mbeturinat e lymit.  

2. Prodhuesi i lymit nga ujërat e zeza dhe ujërave të ndotura është i detyruar që 
organit kompetent komunal t'i prezantoj shënimet nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Lymi nga kanalizimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura sipas këtij ligji mund të 
përdorët për:  
3.1. rikultivimit të tokave;  
3.2. rregullimin e tokave për përdorime të veçanta;  
3.3. kultivimin dhe rritjen e bimëve që nuk janë të dedikuara për ushqim dhe 

ushqim të kafshëve.  
4. Mbeturinat nga lymi i kanalizimit dhe trajtimi i ujërave të ndotura nga paragrafi 3. 

i këtij neni, shfrytëzohet vetëm atëherë kur është bërë stabilizimi i tije dhe në të 
cilin janë zbatuar përpunimet e duhura biologjike, kimike, termike dhe përpunime 
tjera, me të cilat evitohen rreziku për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

5. Ministria, në koordinim me Ministrinë e Bujqësisë, nxjerr aktin nënligjor me të 
cilin përcaktohen kushtet dhe kriteret për përdorimin e mbeturinave nga lymi i 
ujërave të trajtuara, metodat për shqyrtimin e tyre, kushtet për lejimin e përdorimit 
të tyre, kushtet që duhet t'i plotësoj toka në të cilën përdoret lymi, dhe kushtet nën 
të cilat duhet trajtuar dhe deponuar këto mbeturina.  

 
Neni 54 

Menaxhimi i mbeturinave nga industria ekstraktive dhe minierave 
 
1. Personat, veprimtaria e të cilëve zhvillohet në industrinë ekstraktive dhe të 

minierave janë të detyruar të menaxhojnë mbeturinat e tyre sipas dispozitave të 
këtij ligji.  

2. Menaxhimi i mbeturinave nga industria ekstraktive dhe e minierave duhet të bëhet 
nga personat veprimtaria e të cilëve posedon lejen e integruar mjedisore, ndërsa 
personat në kontratë duhet të jenë të licencuar për menaxhimin e mbeturinave nga 
industria ekstraktive.  

3. Licencimin e operatorëve për menaxhim të mbeturinave nga industria ekstraktive 
dhe e minierave,sipas këtij ligji e bën Ministria.  

4. Mbeturinat nga industria ekstraktive dhe e minierave duhet të mblidhen të 
klasifikuara në lloje, sipas nevojës të trajtohen ose deponohen në objekte dhe 
pajisje të lejuara sipas ligjit.  

5. Personi që menaxhon mbeturinat nga industria ekstraktive dhe e minierave 
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obligohet të hartoj Planin për menaxhimin e mbeturinave nga industria ekstraktive 
dhe e minierave sipas nenit 8 paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4. dhe 1.5. të këtij ligji.  

6. Personi që menaxhon mbeturinat nga industria ekstraktive dhe e minierave është i 
detyruar të përdor teknikat më të mira të mundshme.  

7. Personi që menaxhon mbeturinat nga industria ekstraktive dhe e minierave duhet të 
të mbajë evidencën për sasinë e krijuar, të trajtuar dhe të deponuar të mbeturinave.  

8. Ministria nxjerr akte nënligjore me të cilat përcaktohen kushtet dhe kriteret për 
menaxhimin e mbeturinave nga industria ekstraktive dhe e minerave.  

 
KREU VIII 

LICENSA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 
 

Neni 55 
Licenca për menaxhimin e mbeturinave 

 
1. Personat që menaxhojnë mbeturinat duhet të licencojnë veprimtarinë e tyre për 

menaxhimin e mbeturinave, nga Ministri. 
2. Licenca për menaxhimin e mbeturinave nuk do të lëshohet për operatorët që 

operojnë në objektet dhe impiantet, të cilat janë të detyruar të i nënshtrohen 
procedurës për marrjen e lejes integruar mjedisore sipas Ligjit për Parandalimin 
dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.  

3. Në licencë specifikohen këto shënime:  
3.1. llojet dhe sasitë e mbeturinave të cilat trajtohen;  
3.2. veprimtaritë dhe operacionet teknike të lejuara;  
3.3. masat e sigurisë dhe parandalimit që ndërmerren;  
3.4. metodat që përdoren për çdo lloj veprimtarie;  
3.5. procedurën për mbikëqyrjen dhe kontrollin e veprimtarive të tilla;  
3.6. kushtet për mbylljen dhe mirëmbajtjen pas mbylljes të veprimtarisë.  

4. Nëse konsiderohet se metodat e trajtimit të mbeturinave që zbatohen nuk janë në 
harmoni me parimet bazë të këtij ligji dhe në veçanti nëse nuk janë të pranueshme 
nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut, autoriteti kompetent do 
të refuzon lëshimin e licencës.  

5. Kërkesën për licencim e shqyrton Komisioni për licencim të cilin e themelon 
Ministri.  

6. Licencën për menaxhimin e mbeturinave Ministria e lëshon në afat prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e aplikimit të personit.  

7. Në rastet e veprimit të forcës madhore, personi i licencuar nuk do të jetë në gjendje 
të menaxhoj mbeturinat sipas kushteve të përcaktuara në licencë, atëherë për këtë 
është i detyruar të njoftoj Ministrinë.  

8. Ministri me akt nënligjor përcakton kriteret, procedurën e lëshimit, formën e 
kërkesës, përmbajtjen, afatin e vlefshmërisë, ndryshimet dhe revokimin e licencës.  
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KREU IX 
QARKULLIMI NDËRKUFITAR I MBETURINAVE 

 
Neni 56 

Qarkullimi ndërkufitar i mbeturinave 
 
1. Qarkullimi ndërkufitar i mbeturinave bëhet në përputhje me legjislacionit të BE –

së, Konventës së Bazelit, sipas rregullave të transportit rrugor (ADR), transportit 
hekurudhor (RID) dhe transportit ajror, dispozitave të këtij ligji dhe akteve te 
nxjerra prej tij.  

2. Lejen për eksportimin e mbeturinave sipas kushteve të përcaktuara me ligj e lëshon 
Ministria.  

3. Importimi i mbeturinave jo të rrezikshme në Republikën e Kosovës lejohet vetëm 
nëse ekzistojnë objektet dhe pajisjet e lejuara për trajtimin e mbeturinave dhe nëse 
është siguruar leja nga Ministria për importimin e mbeturinave.  

4. Ndalohet importimi i mbeturinave të rrezikshme në Republikën e Kosovës.  
5. Lejen për kalimin tranzit të mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme e 

lëshon Ministria.  
6. Ngarkesat me mbeturina që kalojnë tranzit nëpër territorin e Republikës së 

Kosovës, nuk mund të qëndrojnë më gjatë se njëzet e katër (24) orë. Nëse gjatë 
dhënies së lejes, vlersohet rreziku nga kalimi tranzit i ngarkesave me mbeturina, 
Ministria do të kërkoj përcjellje zyrtare nga Policia e Republikës së Kosovës.  

7. Parashtruesi i kërkesës për leje, për qarkullimin ndërkufitar të mbeturinave, duhet 
të siguroj garancionin financiar apo ndonjë formë tjetër të sigurimit.  

8. Nëse qarkullimi ndërkufitar është i kundërligjshëm, importuesi me shpenzime të 
veta detyrohet të siguroj kthimin e mbeturinave te eksportuesi, në afat prej shtatë 
(7) ditësh, nga dita e hyrjes në teritorin e Republikës së Kosovës.  

9. Lejen për qarkullimin ndërkufitar të mbeturinave, Ministria është e detyruar ta 
lëshoj në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

10. Ministri me akt nënligjor, përcakton procedurën për lëshimin e lejes për import, 
eksport dhe kalim tranzit të mbeturinave.  

 
KREU X 

SISTEMI I INFORMIMIT, REGJISTRI I TË DHËNAVE DHE RAPORTI 
PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

 
Neni 57 

Sistemi i informimit për menaxhimin e mbeturinave 
 
1. Sistemi i informimit për menaxhimin e mbeturinave përmban por nuk kufizohet 

në:  
1.1. shënimet për mbeturinat në regjistrin e mbeturinave;  
1.2. shënimet nga raportet për zbatimin dhe realizimin e Strategjisë dhe planeve 

të veprimit për menaxhimin e mbeturinave sipas nenit 9 dhe10 të këtij ligji;  
1.3. shënimet nga planet e menaxhimit të mbeturinave nga operatorët dhe 

prodhuesit e mbeturinave sipas nenit 11 dhe 12 të këtij ligji;  
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1.4. regjistrin e laboratorëve për analizmin e vetive kimike dhe fizike të 
mbeturinave;  

1.5. regjistrin dhe shënimet për licencat e lëshuara për menaxhimin e 
mbeturinave;  

1.6. regjistrin dhe shënimet për lëshimin e lejeve për importimin, eksportimin 
dhe kalimin tranzit të mbeturinave;  

1.7. shënimet për sasinë e llojeve te mbeturinave, që janë importuar, eksportuar 
dhe kanë kaluar tranzit;  

1.8. shënimet për legjislacionin, planet projektet dhe kahet zhvillimore për 
menaxhimin e mbeturinave;  

1.9. treguesit e gjendjes mjedisore në fushën e mbeturinave.  
2. Regjistri i të dhënave përmban shënimet për llojin, karakteristikat, sasinë, 

klasifikimin e mbeturinave dhe lejet për objektet për menaxhimin e mbeturinave.  
3. Regjistrin nga paragrafi 1. nën-paragrafët 1.4. 1.5. dhe 1.6. dhe nga paragrafi 2. i 

këtij neni e nxjerr dhe e mban Ministria.  
 

Neni-58 
Raporti për menaxhimin e mbeturinave 

 
1. Raporti për menaxhimin e mbeturinave në territorin e Republikës së Kosovës, 

hartohet në çdo vit dhe i prezantohet Qeverisë në tre (3) mujorin e dytë të vitit 
vijues.  

2. Komunat kanë për detyrë, Ministrisë t'i paraqesin raport vjetor për realizimin e 
planit lokal për menaxhimin e mbeturinave deri më 31 mars të vitit vijues.  

3. Zotëruesit dhe prodhuesit e mbeturinave, përveç prodhuesit të mbeturinave 
komunale nga amvisëritë, Ministrisë janë të detyruar t'i paraqesin raportin vjetor 
deri më 31 mars të vitit vijues.  

4. Personat e licencuar që merren me menaxhimin e mbeturinave paraqesin raportin 
vjetor deri më 31 Mars të vitit vijues. Raporti nga personat e licencuar paraqitet në 
Komunë, respektivisht Ministri, varësisht se cili është autoriteti kompetent 
mbikëqyrës.  

5. Raporti nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, përmban të dhënat për:  
5.1. llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin, 

trajtimin, përpunimin, riciklimin, magazinimin dhe deponimin e 
mbeturinave si dhe mbeturinave të cilat pranohen në objektet dhe pajisjet 
për menaxhimin e mbeturinave;  

5.2. llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin dhe 
destinimin e lëndës së parë sekondare të përfituar në objektet për 
menaxhimin e mbeturinave;  

5.3. çështje tjera të rëndësishme.  
6. Raporti nga paragrafët 3. dhe 4. të këtij neni plotësohet sipas Shtojcës VI. të këtij 

ligji.  
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KREU XI 
FINANCIMI PËR MENAXHIIMIN E MBETURINAVE 

 
Neni 59 

Burimi i financimit 
 
1. Financimi i menaxhimit të mbeturinave sigurohet nga:  

1.1. pagesat e operatorëve, prodhuesve, zotëruesve dhe personave tjerë, sipas 
dispozitave të këtij ligji;  

1.2. buxheti komunal,  
1.3. donacionet;  
1.4. Buxheti i Republikës së Kosovës;  
1.5. burimet tjera financiare në pajtim me ligj.  

2. Për financimin e menaxhimit të mbeturinave mund të përdoren edhe instrumentet 
tjera ekonomike.  

 
Neni 60 

Shfrytëzimi i mjeteve financiare 
 
1. Mjetet financiare nga neni 59 të këtij ligji shfrytëzohen për:  

1.1. përkrahje të zhvillimit më të avancuar për menaxhimin e mbeturinave, 
ngritjen e kapaciteteve administrative, teknike dhe të nivelit për shërbime;  

1.2. stimulimin e ndarjes së mbeturinave në lloje në vend krijim dhe pas 
mbledhjes së tyre;  

1.3. stimulimin e procesit të riciklimit;  
1.4. stimulimin e zhvillimit dhe përdorimit të teknologjive të pastërta;  
1.5. investime në grumbullimin, trajtimin dhe ripërdorimin e disa mbeturinave 

specifike dhe të shfrytëzueshme;  
1.6. rehabilitimin e vendeve të kontaminuara dhe ndotura;  
1.7. shpenzime të tjera, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe akteve tjera 

që rregullojnë mbrojtjen e mjedisit.  
2. Shpenzimet për menaxhimin e mbeturinave llogariten në bazë të parimit “ndotësi 

paguan” dhe të sasisë së mbeturinave të krijuara.  
3. Shpenzimet për menaxhimin e mbeturinave përfshijnë:  

3.1. shpenzimet e ndarjes së mbeturinave në lloje; 
3.2. shpenzimet e bartjes;  
3.3. shpenzimet për aktivitete të tjera, të cilat kanë kosto dhe nuk janë të 

mbuluara me të ardhurat të përfituara nga menaxhimi i mbeturinave;  
3.4. shpenzimet e vlerësuara për menaxhimin e mbeturinave, kur zotëruesi i të 

cilave nuk është i njohur;  
3.5. shpenzimet për magazinimin ose deponimin e mbeturinave duke përfshirë 

shpenzimet e projektimit, ndërtimit, trajtimit, mbikëqyrjes dhe shpenzimet 
për mbylljen përfundimtare të deponisë.  

3.6. shpenzimet për ekzamenimin e mbeturinave sipas urdhëresës së 
mbikëqyrësit I bart:  
3.6.1. nëse përmbajtja e mbeturinës nuk i përgjigjet përmbajtjes së 
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deklaruar dhe nuk është në pajtim me dispozitat ligjore, shpenzimet 
e analizës i bartë personi I mbikëqyr;  

3.6.2. Nëse përmbajtja e mbeturinës sipas analizës është konform 
dispozitave ligjore, shpenzimet e analizës i bartë organi kompetent.  

4. Përjashtimet nga paragrafi 2. i këtij neni bëhen për caktimin e shpenzimeve për 
largimin e mbeturinave komunale dhe mbeturinat të tjera nga hapësirat publike, të 
cilat mbulohen nga taksat e mbledhura. për kryerjen e shërbimit të pastrimit. dhe 
nga buxheti i komunës, sipas kritereve të përcaktuara me akte nënligjore. të cilat i 
nxjerrin komunat.  

5. Mënyra e shfrytëzimit të mjeteve financiare, sipas paragrafit 1. të këtij neni, do të 
përcaktohet përmes akteve nënligjore të cilat do të nxjerrin Ministria dhe Komunat 
në kuadër të kompetencave menaxhuese që kanë sipas këtij ligji.  

 
KREU XII 

MBIKËQYRJA ADMINISTRATIVE DHE INSPEKTIVE 
 

Neni 61 
Mbikëqyrja administrative 

 
Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të 
nxjerra në bazë të tij e kryen Ministria. 
 

Neni 62 
Mbikëqyrja inspektive 

 
1. Mbikëqyrjen inspektive për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të 

nxjerra në bazë të tij, kushtet dhe mënyrën e punës së personave të mbikëqyrur si 
dhe ndërmarrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut nga 
mbeturinat, të përcaktuara me këtë ligj e bënë Inspektorati Mjedisor i Ministrisë, 
dhe inspektorati komunal në kuadër të përgjegjësive sipas këtij ligji.  

2. Punët e inspektorit për mbikëqyrjen inspektive të veprimtarive për menaxhimin e 
mbeturinave mund t`i kryej edhe zyrtari me kualifikim adekuat të cilin e autorizon 
Ministria, gjegjësisht komuna në kuadër të përgjegjësive të veta.  

3. Gjatë mbikëqyrjes inspektive të veprimtarive dhe aktiviteteve të personave që 
menaxhojnë mbeturinat, inspektori kërkon nga personi përgjegjës që:  
3.1. t'i mundësoj kryerjen e mbikëqyrjes inspektive në të gjitha hapësirat e 

punës, stabilimentet dhe pajisjet si dhe në mjediset e hapura të personit të 
mbikëqyrur;  

3.2. të ofrojë të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm gjatë 
mbikëqyrjes inspektive lidhur me veprimtaritë për menaxhimin e 
mbeturinave;  

3.3. të informoj për masat e ndërmarra lidhur me eliminimin e parregullsive të 
konstatuara.  

3.4. mbikëqyrë kryerjen e detyrave në pajtim me kompetencat dhe përgjegjësit e 
komunave për menaxhimin e mbeturinave të përcaktuara me dispozitat e 
këtij ligji. 
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4. Gjatë mbikëqyrjes inspektive inspektori mbikëqyrë: prodhuesin, shitësin, pronarin 
ose zotëruesin, mbledhësin, ndërmjetësuesin, transportuesin, trajtuesin, 
importuesin, eksportuesin, kalimin transit të mbeturinave dhe zotëruesin e 
koncesionit për menaxhimin e mbeturinave.  

5. Inspektori me vendim mund të urdhëroj apo ndaloj personin që menaxhon me 
deponitë e mbeturinave, për të mënjanuar parregullsitë, nëse konstaton se nuk 
është duke i zbatuar detyrimet dhe kushtet e përcaktuara me licencë për deponi 
gjegjësisht:  
5.1. deponia nuk është e pajisur me pajisje sipas dispozitave ligjore;  
5.2. menaxhimi i deponisë kryhet në kundërshtim me dispozitat ligjore;  
5.3. në deponi nuk trajtohen gazrat e deponisë sipas dispozitave ligjore;  
5.4. në deponi nuk trajtohet kullimi sipas dispozitave ligjore;  
5.5. nuk kontrollon deponinë gjatë kohës aktive të shfrytëzimit;  
5.6. nuk bënë monitorimin dhe mirëmbajtjen e deponisë pas mbylljes së saj;  
5.7. nuk zbaton masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis të 

përcaktuara në licencën për menaxhimin e mbeturinave.  
6. Inspektori me vendim mund ti'a ndaloj personit të mbikëqyrur, ushtrimin e 

veprimtarisë për menaxhim me mbeturina ose ndalimin e përkohshëm nëse 
konstaton se:  
6.1. ushtron veprimtarinë në objekte apo hapësira afariste të cilat nuk i 

plotësojnë kushtet sipas dispozitave ligjore;  
6.2. nuk posedon licencë për menaxhimin e mbeturinave;  
6.3. nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në licencë për menaxhimin e 

mbeturinave;  
6.4. nuk vepron në pajtim me licencën ose dokumentacionin e lëshuar nga 

Ministria;  
6.5. nuk vepron në pajtim me zbatimin e dispozitave të këtij ligji;  
6.6. në afatin e caktuar sipas vendimit nuk ndërmerr masat e kërkuara.  

7. Inspektori me vendim mund të ndaloj importin, eksportin dhe kalimin tranzit të 
mbeturinave nëse personi:  
7.1. nuk është i pajisur me leje për import, eksport dhe kalim tranzit të 

mbeturinave;  
7.2. nuk është i regjistruar ne regjistrin për import, eksport dhe kalim tranzit të 

mbeturinave;  
7.3. kryen transport ndërkufitar të mbeturinave në kundërshtim me kushtet e 

lejes;  
7.4. kryen transport ndërkufitar të mbeturinave pa dokumentacion përkatës sipas 

dispozitave ligjore;  
7.5. mbeturinat që i importon, i eksporton ose i kalon tranzit nuk i'u përgjigjen 

shënimeve nga dokumentacioni përcjellës.  
8. Veprimtaritë dhe aktivitetet e personave të cilët i nënshtrohen mbikëqyrjes, janë të 

detyruar që inspektorit t`i mundësojnë zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, ti 
ofrojnë dokumentacionin dhe të gjitha të dhënat e nevojshme.  
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Neni 63 
Autorizimet e inspektorit 

 
1. Gjatë kryerjes së punëve të mbikëqyrjes inspektive, inspektori ka të drejtë dhe 

detyrim të verifikoj dhe kontrolloj: 
1.1. zbatimin e planeve për menaxhimin e mbeturinave;  
1.2. veprimtaritë dhe aktivitetet në mbledhjen, grumbullimin, ruajtjen, bartjen, 

tretmanin dhe deponimin e mbeturinave dhe mbeturinave të rrezikshme;  
1.3. plotësimin e kushteve për ndërtimin dhe funksionimin e objekteve, pajisjeve 

dhe instalimeve, për trajtimin, magazinimin dhe deponimin e mbeturinave;  
1.4. transportin dhe bartjen e mbeturinave të rrezikshme dhe të veçanta;  
1.5. përdorimin dhe shfrytëzimin e teknikave -teknologjive të duhura për 

shfrytëzimin e mbeturinave si lëndë e parë për trajtim dhe përfitim të 
energjisë;  

1.6. mbajtjen dhe ruajtjen e shënimeve për menaxhimin e mbeturinave dhe 
dërgimin e tyre organit kompetent;  

1.7. transportimin e mbeturinave gjatë importit, eksportit dhe kalimit tranzit 
brenda territorit të Republikës së Kosovës;  

1.8. mbikëqyrë zbatimin e masave për menaxhimin e mbeturinave të përcaktuara 
sipas vlerësimit të ndikimit në mjedis;  

1.9. plotësimin e kushteve për punë, rehabilitim dhe mbylljen të deponive të 
mbeturinave dhe mbikëqyrjen e tyre pas mbylljes;  

1.10. zbatimin e kushteve për punë nga operatori, në përputhje me kushtet e 
përcaktuara me licencë për menaxhimin e mbeturinave;  

1.11. zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra prej tij;  
1.12. zbatimin e akteve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare nga fusha e 

menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit;  
1.13. zbatimin e dispozitave tjera ligjore dhe masave për menaxhimin e 

mbeturinave.  
 

Neni 64 
Raporti dhe procesverbali i inspektorit 

 
1. Inspektori është i detyruar të hartoj raport mbi kryerjen e mbikëqyrjes, gjendjen e 

konstatuar, masat dhe veprimet e ndërmarra, gjegjësisht të urdhëruara. Një kopje të 
raportit ia dorëzon personit të mbikëqyrur për menaxhimin e mbeturinave.  

2. Inspektori mbanë procesverbalin për inspektimet e kryera sipas procedurës së 
përcaktuar në dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e mjedisit Nr. 03/L-025.  

 
Neni 65 

Autorizimet e inspektorit 
 
1. Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektive inspektori është i autorizuar:  

1.1. që gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes inspektive të kërkoj dhe shikoj 
dokumentacionin dhe identitetin e personit për menaxhimin e mbeturinave;  

1.2. të inspektoj dhe kontrolloj objektet, ndërtesat, hapësirat punuese, 
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dokumentacionin, instalimet, pajisjet dhe mjetet e punës për menaxhimin e 
mbeturinave;  

1.3. të kërkoj deklarata nga personat përgjegjës të mbikëqyrur për sigurimin e 
provave dhe fakteve të rëndësishme gjatë mbikëqyrjes inspektive;  

1.4. të verifikojë gjendjen faktike në mënyrë vizuele, me fotografim, video 
incizime dhe të ngjashme;  

1.5. të kërkojë nga personi të dhëna të plota dhe të sakta me shkrim dhe 
dokumentacionin e nevojshëm gjatë mbikëqyrjes inspektive;  

1.6. në rast të dyshimit të kërkojë nga personi përgjegjës të dërgojë mostrat e 
mbeturinave për analizë në laboratore përkatëse;  

1.7. të mbikëqyr kushtet e licencës dhe në rast të shkeljeve të këtyre kushteve, 
bënë propozimin për tërheqjen e licencës, nëse në afatin e caktuar nuk 
zbatohen masat e urdhëruara;  

1.8. të kërkojë raport me shkrim nga personi i mbikëqyrur për masat e ndërmarra 
dhe të urdhëruara gjatë mbikëqyrjes inspektive.  

2. Nëse inspektori pengohet gjatë mbikëqyrjes inspektive, kërkon ndihmën nga 
policia.  

3. Personi i mbikëqyrur është i detyruar që inspektorit ti mundësojë zbatimin e 
mbikëqyrjes inspektive, ti jap në shikim të gjithë dokumentacionin e nevojshëm 
dhe me kërkesë të inspektorit, të ofroj dhe përgatitë të dhëna shtesë.  

4. Përveç autorizimeve nga paragrafi 1. i këtij neni, nëse inspektori gjatë zbatimit të 
mbikëqyrjes inspektive konstaton shkeljen e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nën ligjore të nxjerra prej këtij ligji, është i autorizuar të:  
urdhëroj nxjerrjen dhe zbatimin e planeve për menaxhimin e mbeturinave;  
4.1. urdhëroj prodhuesin, zotëruesin apo operatorin për menaxhimin e 

mbeturinave, të mbajë evidencë dhe t'i ruaj shënimet për mbeturinat sipas 
dispozitave të këtij ligji dhe akteve të nxjerra prej tij;  

4.2. urdhëroj prodhuesin, zotëruesin apo operatorin për menaxhimin e 
mbeturinave, ti dorëzoj mbeturinat vetëm personave të cilët janë të licencuar 
për menaxhimin e mbeturinave;  

4.3. urdhëroj personin për caktimin e personit përgjegjës për menaxhimin e 
mbeturinave; 

4.4. urdhëroj zbatimin e masave me të cilat sigurohet mbrojtja e mjedisit dhe 
shëndetit të njeriut, në objektet për menaxhimin e mbeturinave; 

4.5. urdhëroj personat e licencuar për menaxhimin e mbeturinave që të bëjnë 
grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave, të ndara në lloje dhe sipas 
planit; 

4.6. ndaloj çdo transportim të barrës së ngarkuar me mbeturina i cili bëhet në 
kundërshtim me kushtet e përcaktuara me lejen për transportim dhe kërkesat 
që dalin nga Konventa e Bazel-it, ADR-së, RID dhe kriteret për transportin 
ajror; 

4.7. ndaloj pranimin, trajtimin dhe deponimin e mbeturinave në kundërshtim me 
dispozitat e këtij ligji dhe akteve të nxjerra prej tij; 

4.8. ndaloj ndërtimin e objekteve, punën e impianteve dhe pajisjeve për 
menaxhimin e mbeturinave të cilat nuk i plotësojnë kushtet teknike si dhe 
kërkesat tjera që dalin nga ky ligj, aktet dhe normativat tjera; 
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4.9. ndaloj transportimin e mbeturinave të rrezikshme, nëse transportuesi nuk 
posedon lejen dhe dokumentacionin e nevojshëm; 

4.10. ndaloj magazinimin e mbeturinave, në vendet të cilat teknikisht nuk janë të 
përshtatshme për ruajtje të përkohshme të mbeturinave dhe nuk posedon 
licencën e vlefshme; 

4.11. ndaloj përdorimin e objekteve, pajisjeve, shfrytëzimin e aparaturave dhe 
veglave për të cilat nuk është lëshuar leja; 

4.12. ndaloj punën e pajisjes mobile, për trajtimin e mbeturinave e cila nuk 
posedon leje për shfrytëzimin e lokacionit; 

4.13. ndaloj përzierjen e mbeturinave komunale me mbeturinat e rrezikshme; 
4.14. ndaloj pranimin e mbeturinave të rrezikshme në deponitë e mbeturinave 

komunale me përjashtim kur ekziston leja nga organi kompetent;  
4.15. ndaloj përzierjen e llojeve të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme;  
4.16. ndaloj importin, eksportin dhe kalimin tranzit, i cili bëhet në kundërshtim 

me dispozitat e këtij ligji dhe aktet tjera të nxjerra prej tij.  
 

Neni 66 
Detyrat e inspektorit komunal 

 
1. Inspektori mjedisor komunal mbikëqyrë dhe inspekton menaxhimin e mbeturinave 

në objektet, pajisjet dhe hapësirat që gjenden në territorin e komunës përkatëse, 
duke ndërmarr masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara sipas dispozitave të 
këtij ligji.  

2. Sipas marrëveshjes nga neni 15 paragrafi 2., neni 65 dhe 67 të këtij ligji, inspektori 
mjedisor komunal mund të mbikëqyrë dhe inspekton menaxhimin e mbeturinave 
edhe në objektet, pajisjet dhe hapësirat që gjinden jashtë territorit të komunës së tij.  

 
Neni 67 

Detyrat e inspektorit për bashkëveprim 
 
Nëse në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese për menaxhimin e mbeturinave, nëse 
inspektori vlerëson se përveç shkeljes së dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore 
të nxjerra në bazë të tij, janë shkelur edhe dispozitat e ligjeve tjera me rëndësi për 
mbrojtjen e mjedisit, është i detyruar që krahas marrjes së masave për të cilat është i 
autorizuar, të njoftoj edhe organin tjetër kompetent në mënyrë që bashkërisht të kryejnë 
mbikëqyrjen inspektuese dhe të ndërmarrin masat e parapara me ligj. 
 

Neni 68 
Procedurat e ankesës 

 
1. Inspektori, në rastet e marrjes së masave për urdhëresa dhe ndalesa, nxjerr vendim.  
2. Kundër vendimit të inspektorit mund të parashtrohet ankesa në pajtim me Ligjin 

për procedurën administrative.  
3. Kundër vendimit të Inspektorit mjedisor vendos Ministria.  
4. Kundër vendimit të Ministrisë, mund të iniciohet konflikt administrativ pranë 

gjykatës kompetente.  
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5. Për rastet e eliminimit të rrezikut të drejtpërdrejt për mjedisin, jetën dhe shëndetin 
e njeriut ankesa e ushtruar kundër vendimit të inspektorit, nuk e shtyn ekzekutimin.  

6. Ministria vendosë për ankesën në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit 
të ankesës.  

 
Neni 69 

 
1. Inspektori mjedisor legjitimohet përmes kartës së identitetit.  
2. Inspektori mjedisor autorizohet me dokument, sipas formës dhe përmbajtjes me 

aktin nënligjor sipas Ligjit për mbrojtjen e mjedisit.  
3. Inspektori mjedisor komunal autorizohet me dokument, sipas formës dhe 

përmbajtjes sipas paragrafit 2. të këtij neni, të cilin e lëshon organi kompetent i 
komunës.  

 
KREU XIII 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 70 
Veprat penale 

 
Kur shkeljet e dispozitave të këtij ligji përbëjnë vepër penale sipas Kodit penal, 
Inspektorati i mjedisit përmes Ministrisë, si dhe inspektori komunal përmes kryetarit të 
komunës bënë kallëzimin penal. 
 

Neni 71 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë në të holla prej pesëmijë (5.000) deri në pesëdhjetëmijë (50.000) Euro 

gjobitet për kundërvajtje personi nëse: 
1.1. menaxhon me mbeturina pa u licencuar dhe nuk zbaton vendimet për masat 

shtesë - neni 22 paragrafi 2. dhe 6. i këtij ligji;  
1.2. objektet dhe impiantet për menaxhimin e mbeturinave nuk i pajisë me leje 

përkatëse -neni 23 paragrafi 1. i këtij ligji;  
1.3. ndërton objektet dhe impiantet për menaxhimin e mbeturinave, në 

kundërshtim me dispozitat ligjore dhe nuk i përmbush standardet minimale 
teknike për veprimtaritë që licencohen -neni 23 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.4. nuk i përfill kushtet e përcaktuara në licencë dhe nuk përfill kushtet dhe 
kriteret për zgjedhjen e lokacionit të deponive -neni 33 paragrafi 4. dhe 5. i 
këtij ligji;  

1.5. gjatë grumbullimit, ndarjes në lloje, magazinimit, transportimit, trajtimit dhe 
deponimit, mbeturinat e rrezikshme nuk i ambalazhon dhe paketon sipas 
rregullave të përcaktuara në aktin nënligjor, nga neni 35 paragrafi 2. i këtij 
ligji;  

1.6. deponon mbeturinat e rrezikshme pa e bërë trajtimin paraprak ose bënë 
hollimin e tyre me qëllim të shkarkimit të tyre në mjedis - neni 35 paragrafi 
3. dhe 4. i këtij ligji;  
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1.7. nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor nga neni 35 paragrafi 5. i këtij ligji;  
1.8. nuk ruan dokumentacionin përcjellës për bartjen e mbeturinave të 

rrezikshme sipas afatit të përcaktuar në nenin 36 paragrafi 4. i këtij ligji;  
1.9. bartjen e mbeturinave të rrezikshme nuk e përcjell me dokument të veçantë 

dhe nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor -neni 37 paragrafi 1. dhe 2. i këtij 
ligji;  

1.10. nuk zbaton masat shtesë për menaxhimin e mbeturinave -neni 38 paragrafi 
2. i këtij ligji;  

1.11. menaxhon me mbeturinat nga ndërtimi dhe demolomi i objekteve 
ndërtimore pa u licencuar - neni 40 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.12. nuk cakton lokacionin për deponimin dhe nuk nxjerr rregulla për mënyrën e 
menaxhimit të mbeturinave nga ndërtimet dhe prishjet e objekteve 
ndërtimore dhe nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor të këtij ligji - neni 40 
paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji;  

1.13. menaxhon me bateritë dhe akumulatorët mbeturinë pa u pajisur me licencë - 
neni 41 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.14. nuk vendos udhëzimet për klasifikimin në lloje, përmbajtjen e metaleve të 
rënda, mundësinë e riciklimit ose magazinimit, nuk mban dhe ruan 
evidencën për sasinë e prodhuar apo importuar si dhe nuk dorëzon bateritë 
dhe akumulatorët mbeturinë, në vend të caktuar dhe te personat e licencuar - 
neni 41 paragrafi 2. 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.15. menaxhon me gomat jashtë përdorimit dhe mbeturinat e gomës pa u pajisur 
me licencë - neni 42 paragrafi 1. i këtij ligji; 

1.16. nuk mban evidencën për sasinë e prodhuar dhe të importuar, për llojin dhe 
sasinë e mbledhur, trajtuar dhe deponuar, nuk raporton në Ministri si dhe nuk 
zbaton dispozitat e aktit nënligjor - neni 42 paragrafi 2. 3. 4. dhe 5. i këtij ligji;  

1.17. menaxhon me mbeturina elektrike dhe elektronike pa u pajisur me licencë -
neni 43 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.18. përzien mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike me mbeturinat e 
llojeve tjera, i deponon ato pa i trajtuar më parë, mbeturinat e lëngëta nga 
pajisjet elektrike dhe elektronike nuk i grumbullon të ndara dhe nuk i trajton 
në mënyrë të duhur, dhe nuk mban evidencën për sasinë e mbeturinave të 
prodhuara dhe për pajisjet elektrike dhe elektronike të importuara dhe nuk 
zbaton dispozitat e aktit nënligjor të këtij ligji - neni 43 paragrafi 3.,4., 5, 6. 
dhe 7. i këtij ligji;  

1.19. menaxhon me mbeturinat nga gypat fluoreshent pa u pajisur me licencë - 
neni 44 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.20. mbeturinat nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur nuk i mbledhë të 
ndara, deponon këto mbeturina pa e bërë trajtimin paraprak të tyre, nuk i 
dorëzon ato te personi i licencuar dhe nuk mbanë evidencën për sasinë e 
grumbulluar të tyre - neni 44 paragrafi 2., 3.,4. dhe 5. i këtij ligji;  

1.21. menaxhon me PCB/PCT dhe mbeturinat me PCB/PCT pa u pajisur me 
licencë -neni 45 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.22. mbeturinat që përmbajnë PCB/PCT nuk i mbledh, grumbullon dhe 
klasifikon në lloje, përdor PCB në transformatorë, ripërdor mbeturinat me 
PCB/PCT dhe riciklon PCB/PCT. - neni 45 paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji;  
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1.23. zotëruesi i pajisjes që përmban PCB/PCT më shumë se 5 dm3 nuk lajmëron 
pajisjen dhe nuk bënë planin për ndërrimin e sajë, apo trajtimin ose 
deponimin, nuk mban evidencën për sasinë e grumbulluar të PCB/PCT dhe 
mbeturinave me PCB/PCT, si dhe nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor të 
këtij Ligji - neni 45 paragrafi 4. 5. dhe 6. i këtij ligji;  

1.24. menaxhon mbeturinat që përmbajnë MOQN pa u pajisur me licencë -neni 
46 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.25. nuk mban evidencën për sasinë e grumbulluar dhe të trajtuar të mbeturinave 
që përmbajnë MOQN -neni 46 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.26. menaxhon me mbeturina që përmbajnë azbest pa u pajisur me licencë - neni 
47 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.27. mbeturinat që përmbajnë azbest nuk i mbledh, ndan, paketon, magazinon 
ose deponon në vendin e caktuar, nuk ndërmerr masa kundër emitimit te 
fijeve dhe pluhurit te azbestit në mjedis dhe nuk mban evidencën për sasinë 
e mbeturinave të magazinuara ose deponuara dhe shënimet nuk i dorëzon në 
Ministri - neni 47 paragrafi 2. 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.28. menaxhon me automjetet mbeturinë pa u licencuar - neni 48 paragrafi 1. i 
këtij ligji;  

1.29. nuk mbanë evidencën për sasinë e grumbulluar dhe të trajtuar të 
automjeteve mbeturinë dhe për komponentët e rrezikshme për mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut dhe nuk prezanton librezën e automjetit -neni 48 
paragrafi 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.30. menaxhon me mbeturina nga produktet medicinale -neni 49 paragrafi 1. i 
këtij ligji;  

1.31. mbeturinat që prodhohen gjatë shërbimeve mjekësore nuk i ndan sipas 
kategorisë në të rrezikshme dhe parrezikshme, nuk nxjerr planin për 
menaxhimin e mbeturinave dhe nuk cakton personin përgjegjës për zbatimin 
e planit - neni 49 paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji;  

1.32. nuk zbaton planin për menaxhimin e mbeturinave nga produktet medicinale 
dhe nuk zbaton dispozitat a akteve nënligjore - neni 49 paragrafi 4. 5. 6.dhe 
7. i këtij ligji;  

1.33. menaxhon me mbeturinat e dioksidit të titanit pa u pajisur me licencë - neni 
50 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.34. nuk mban evidencën për sasinë e grumbulluar, magazinuar, trajtuar dhe 
deponuar të mbeturinave, nuk ndërmerr masat për mbikëqyrjen e 
operacioneve të deponimit dhe nuk kontrollon dheun, ujin dhe ajrin në 
lokacionin ku dioksidi i titanit është shfrytëzuar, ruajtur dhe magazinuar - 
neni 50 paragrafi 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.35. menaxhon me mbeturinat nga ambalazhet dhe paketimet pa u licencuar - 
neni 51 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.36. përdor materialet për ambalazh të cilat nuk janë prodhuar dhe dizajnuar për 
t`i përmbush kushtet për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut - neni 
51 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.37. menaxhon me mbeturinat e biodegradueshme pa u pajisur me licencë - neni 
52 paragrafi 1. i këtij ligji;  
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1.38. mbledh, demonton dhe trajton mbeturinat e biodegradueshme jashtë qendrës 
për grumbullimin e tyre - neni 52 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.39. nuk mban evidencën për sasinë e grumbulluar dhe trajtuar të kompostit apo 
gazit të përfituar nga mbeturinat e biodegradueshme dhe shkelë dispozitat 
nga akti nënligjor - neni 52 paragrafi 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.40. nuk mban shënimet dhe evidencën për prodhimin e lymit nga ujërat e zeza 
dhe ujërat e ndotura dhe organit kompetent komunal nuk i prezanton 
shënimet dhe evidencën për to - neni 53 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.41. shfrytëzon mbeturinat nga lymi i kanalizimit pa e bërë stabilizimin e tij dhe 
pa i bërë përgatitjet e duhura biologjike, kimike, termike dhe përpunimet 
tjera. - neni 53 paragrafi 4. i këtij ligji;  

1.42. menaxhon me mbeturina pa u pajisur me licencë - neni 55 paragrafi 1. i këtij 
ligji;  

1.43. nuk njofton Ministrinë për veprimet e forcës madhore e cila e ka 
pamundësuar menaxhimin e mbeturinave sipas kushteve të përcaktuara në 
licencë - neni 55 paragrafi 7. i këtij ligji;  

1.44. bënë qarkullimin ndërkufitar të mbeturinave në kundërshtim me dispozitat e 
këtij ligji dhe legjislacionit të BE – së dhe Konventës së Bazelit dhe sipas 
rregullave të transportit rrugor (ADR), transportit hekurudhor (RID) dhe 
transportit ajror - neni 56. paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.45. importon mbeturinat jo të rrezikshme pa lejen e Ministrisë - neni 56 
paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.46. mbanë mbeturinat që kalojnë transit nëpër territorin e Republikës së 
Kosovës më gjatë se njëzetë e katër (24) orë - neni 56 paragrafi 6. i këtij 
ligji;  

2. Me gjobë në vlerë prej njëqind (100) deri në pesëqind (500) Euro do të dënohet për 
kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni edhe personi përgjegjës i personit juridik.  

 
Neni 72 

 
1. Përpos ndëshkimeve me gjobë për kundërvajtje nga neni 71 paragrafi 1. i këtij 

ligji, si masë preventive për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, inspektori 
mund të urdhërojë edhe: 
1.1. ndërmarrjen e masave të nevojshme nga personi i cili kryen kundërvajtjen;  
1.2. intervenimin e autoritetit kompetent në pronë, në mënyrë që të kryejë punët 

e nevojshme, me kompensimin e shpenzimeve nga personi i cili kryen 
kundërvajtjen;  

1.3. sekuestrimin e përkohshëm të pajisjeve.  
 

Neni 73 
 
1. Me gjobë në të holla prej dymijë (2.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro dënohet për 

kundërvajtje personi nëse:  
1.1. zotëruesi i mbeturinave respektivisht operatori nuk i klasifikon dhe nuk i 

përcakton karakteristikat e mbeturinave sipas mënyrës së përcaktuar - neni 7 
paragrafi 4. dhe 5. i këtij ligji;  
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1.2. nuk e nxjerrin planin lokal të veprimit për menaxhimin e mbeturinave për 
territorin e tyre - neni 10 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.3. nuk e nxjerr planin për pajisjet dhe objektet për menaxhimin e mbeturinave 
- neni 11 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.4. operatori nuk e nxjerr planin e veprimit për menaxhimin e mbeturinave - 
neni 12 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.5. operatori nuk e nxjerr planin operativ për menaxhimin e mbeturinave në 
deponi - neni 12 paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.6. nuk harton raportin vjetor mbi menaxhimin e mbeturinave dhe të cilin nuk e 
dorëzojnë në Ministri, deri më 31, mars të vitit vijues - neni 15 paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji;  

1.7. nuk bënë regjistrimin e vendeve te ndotura në territorin e tij - neni 15 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.5. i këtij ligji;  

1.8. nuk ndërmerr masa gjatë mbikëqyrjes dhe kontrollit për menaxhimin e 
mbeturinave në territorin e vet - neni 15 paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.9. nuk jep informacione e kërkuara lidhur me menaxhimin e mbeturinave - 
neni 15 paragrafi 4. i këtij ligji;  

1.10. nuk siguron dhe mundëson largimin e mbeturinave nga hapësirat publike - 
neni 15 paragrafi 5 dhe 6. i këtij ligji;  

1.11. zotëruesi i mbeturinave nuk informon autoritetin kompetent në rast te 
humbjes, shkapërderdhjes, rrjedhjes, aksidentit ose ndonjë veprim tjetër me 
mbeturinat të cilat kanë ndikim në ndotjen e mjedisit - neni 16 paragrafi 3. i 
këtij ligji;  

1.12. nuk i kompenson shpenzimet e menaxhimit të mbeturinave - neni 16 
paragrafi 5. i këtij ligji;  

1.13. zotëruesi i mbeturinave nuk e harton planin sipas nenit 11 dhe 12 të këtij 
ligji -neni 16 paragrafi 6. i këtij ligji;  

1.14. prodhuesi i produkteve nuk përdor teknikat dhe prodhimtarinë me të cilat 
sigurohet shfrytëzimi racional i resurseve natyrore, materialeve, energjisë, 
ku mundësohet ripërdorimi dhe riciklimi i ambalazheve të produktit - neni 
17 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.15. prodhuesi dhe importuesi i mallrave, nuk mbledh, grumbullon, trajton, 
magazinon dhe deponon mbeturinat e krijuara nga produktet e tij si dhe nuk 
zbaton dispozitat të akteve nënligjore - neni 17 paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji;  

1.16. nuk nxjerr dhe zbaton planin operativ për menaxhimin e mbeturinave nga 
neni 11 respektivisht 12 të këtij ligji;  

1.17. nuk pajiset me dokumentacion përkatës nga laboratori i autorizuar për 
përcaktimin e veçorive të rrezikshme të mbeturinave - neni 18 paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji;  

1.18. nuk mbledh dhe klasifikon mbeturinat, varësisht nga mënyra e trajtimit te 
tyre - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. i këtij ligji;  

1.19. nuk ruan dhe magazinon mbeturinat ne vend te sigurt, duke ndërmarrë 
masat për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis dhe 
shëndetin e njeriut - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.4. i këtij ligji;  

1.20. nuk i dorëzon mbeturinat personave të licencuar për trajtimin dhe deponimin e 
mbeturinave - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.5. i këtij ligji;  
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1.21. nuk mban dhe ruan evidencën në regjistrin për mbeturinat të cilat i krijon, 
dorëzon, trajton dhe deponon - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.6. i këtij 
ligji;  

1.22. nuk autorizon personin të kualifikuar për punët profesionale - neni 18 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.7. i këtij ligji; 

1.23. nuk harton dhe dorëzon raportin vjetor për mbeturinat të cilat i krijon dhe 
menaxhon te organi kompetent - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.8. i 
këtij ligji;  

1.24. nuk i lejon qasje të lirë organit kompetent të kontrollojë dhe mbikëqyr 
lokacionin, objektet, impiantet, pajisjet, dhe të inspektoj dokumentacionin 
për menaxhimin e mbeturinave - neni 18 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.9. i 
këtij ligji;  

1.25. prodhuesi i mbeturinave nuk i bartë shpenzimet për mbledhjen, transportimin, 
trajtimin dhe deponimin e mbeturinave - neni 18 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.26. nuk bënë transportimin e mbeturinave, në bazë të kushteve të përcaktuara në 
licencë për transportimin e mbeturinave - neni 19 paragrafi 1. nën-paragrafi 
1.1. i këtij ligji;  

1.27. nuk i mundëson organit kompetent qasje të lirë, për kryerjen e mbikëqyrjes 
dhe kontrollimit të automjetit, barrës së ngarkuar dhe dokumentacionit 
përcjellës - neni 19 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji;  

1.28. nuk mban evidencë në regjistrin për çdo transport të mbeturinave dhe nuk 
ofron informacione lidhur me transportimin e mbeturinave - neni 19 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3. i këtij ligji;  

1.29. nuk harton planin operativ për menaxhimin e mbeturinave në impiantin për 
trajtim, sipas nenit 11 respektivisht 12 të këtij ligji dhe nuk siguron zbatimin 
e tij - neni 20 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. i këtij ligji;  

1.30. nuk kryen aktivitetet për trajtimin e mbeturinave në përputhje me kushtet e 
përcaktuara në licencë - neni 20 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji;  

1.31. nuk menaxhon impiantet, pajisjet dhe aparaturat për trajtimin e mbeturinave, 
në harmoni me udhëzimet dhe standardet teknike - neni 20 paragrafi 1. nën-
paragrafi 1.3. i këtij ligji;  

1.32. nuk mban dhe ruan evidencën në regjistrin për mbeturinat - neni 20 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.4. i këtij ligji;  

1.33. nuk i lejon qasje të lirë organit kompetent për kontrollin dhe mbikëqyrjen e 
lokacionit, objektit, impiantit, pajisjeve dhe kontrollin e dokumentacionit 
për menaxhimin e mbeturinave - neni 20 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.5. i 
këtij ligji;  

1.34. nuk autorizon personin fizik apo juridik të kualifikuar për punët 
profesionale -neni 20 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.6. i këtij ligji;  

1.35. në rast aksidenti menjëherë nuk njofton organin kompetent - neni 20 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.7. i këtij ligji;  

1.36. nuk nxjerr dhe zbaton planin operativ për menaxhimin e mbeturinave në 
deponi, sipas nenit 12 të këtij ligji - neni 21 paragrafi 1.nën-paragrafi 1.1. i 
këtij ligji;  

1.37. nuk deponon mbeturinat, në bazë te kushteve të përcaktuara në licencë - 
neni 21 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2. i këtij ligji;  
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1.38. nuk i lejon qasje të lirë organit kompetent që të kontrollojë dhe mbikëqyr 
deponinë dhe inspekton dokumentacionin e deponisë - neni 21 paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.3. i këtij ligji;  

1.39. nuk autorizon personin e kualifikuar për kryerje të punëve profesionale - 
neni 21 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.4. i këtij ligji;  

1.40. nuk mban dhe ruan evidencën në regjistrin për mbeturinat - neni 21 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.5. i këtij ligji;  

1.41. në rast aksidenti, menjëherë nuk njofton organin kompetent - neni 21 
paragrafi 1. nën-paragrafi 1.6. i këtij ligji;  

1.42. nuk refuzon pranimin e mbeturinave të cilat nuk mund t'i deponoj, sipas 
kushteve të përcaktuara në licencë - neni 21 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.43. nuk e nxjerr programin përkatës për menaxhimin e mbeturinave sipas nenit 
10 11 dhe 12 të këtij ligji - neni 24 paragrafi 2. dhe 3. i këtij ligji;  

1.44. nuk mbledh dhe grumbullon mbeturinat prej prodhuesit dhe zotëruesit dhe 
nuk i transporton ato deri tek objekti në të cilin bëhet menaxhimi i 
mbeturinave - neni 25 paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.45. mbeturinat e rrezikshme sipas llojeve nuk e klasifikon, mbledhë, 
grumbullon dhe transporton - neni 25 paragrafi 2. i këtij ligji;  

1.46. mbeturinat nuk i transporton në mënyre të përshtatshme dhe me mjete 
adekuate -neni 25 paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.47. nëse ndodhë ndotja gjatë transportimit të mbeturinave, vendin e ndotur nuk 
e kthen në gjendje të mëparshme - neni 25 paragrafi 4. i këtij ligji;  

1.48. mbeturinën e transportuar e cila nuk është pranuar në vendin e destinuar, 
transportuesi nuk e kthen në vendin ku është marrë - neni 25 paragrafi 5. i 
këtij ligji;  

1.49. mbeturinat i djeg në kundërshtim me dispozitat e nenit 29, paragrafit 7. dhe 
kur është e mundur nuk i ripërdor apo përpunon si lëndë e parë sekondare 
dhe si lëndë për përfitimin e energjisë - neni 30 paragrafi 1. i këtij ligji; 

1.50. mbeturinat që shfrytëzohen si lëndë e parë sekondare nuk i mbledh, 
transporton, magazinon dhe i klasifikon sipas llojeve - neni 30 paragrafi 2. i 
këtij ligji;  

1.51. mbeturinat që mund të ripërdoren dhe përpunohen i djeg ose i deponon pa 
lejen e Ministrisë - neni 30 paragrafi 4. i këtij ligji;  

1.52. mbeturinat, kur është e mundur nuk i riciklon dhe nuk i përdor si lëndë e 
parë sekondare dhe nuk i klasifikon mbledh, transporton dhe magazinohen 
sipas llojeve -neni 31 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.53. bënë përzierjen e mbeturinave të rrezikshme me lloje të tjera të mbeturinave 
- neni 31 paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.54. mbeturinat që mund të riciklohen i depon ose i djeg pa lejen e Ministrisë - 
neni 31 paragrafi 5. i këtij ligji;  

1.55. mbeturinat nuk magazinon në vende teknikisht të përgatitura për ruajtjen e 
përkohshme të mbeturinave dhe nuk i ruan të klasifikuara në lloje dhe sipas 
veçorive të tyre - neni 32 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.56. mbeturinat e rrezikshme nuk i ruan në magazina për mbeturina të 
rrezikshme dhe nuk e respekton afatin për ruajtjen e përkohshme të 
mbeturinave - neni 32 paragrafi 3. dhe 4. i këtij ligji;  
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1.57. deponimin e mbeturinave në deponi e bënë jashtë kushteve të përcaktuara 
sipas parimit të hierarkisë së mbeturinave dhe nuk i deponon në deponitë e 
lejuara - neni 33 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.58. nuk zbaton dispozitat e akteve nënligjore nga neni 33 paragrafi 4. dhe 5. i 
këtij ligji;  

1.59. mbeturinat komunale nuk i mbledh, grumbullon, trajton dhe menaxhon në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji, nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor të 
këtij ligji si dhe dispozitat tjera ligjore për rregullimin e veprimtarive 
komunale - neni 34 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.60. mbeturinat komunale të përziera me mbeturina të rrezikshme, nuk i ndan 
kur ekziston llogaria ekonomike - neni 34 paragrafi 3. i këtij ligji; 

1.61. amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale, mbeturinat e tyre 
nuk i hedhin në vende e caktuara dhe nuk bëjnë ndarjen në lloje - neni 34 
paragrafi 4. dhe 6. i këtij ligji;  

1.62. komunat nuk organizojnë sistemin për mbledhjen dhe grumbullimin e 
mbeturinave të vëllimshme dhe nuk nxjerrin aktin e veçantë për 
menaxhimin e mbeturinave - neni 34 paragrafi 5. dhe 7. i këtij ligji; 

1.63. bartjen e mbeturinave nuk e përcjell me dokument të veçantë dhe nuk e ruan 
dokumentacionin përcjellës - neni 36 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji;  

1.64. menaxhon vajrat mbeturinë dhe mbeturinat me vajra pa u licencuar - neni 39 
paragrafi 1. i këtij ligji;  

1.65. vajrat mbeturinë i derdh, i lëshon në tokë, ujë, në rrjetin e ujërave të zeza, 
magazinon ose i deponon në vende të papërshtatshme, dhe nëse e bënë 
dorëzimin e mbeturinave personave të pa licencuar si dhe nuk mban 
evidencë - neni 39 paragrafi 2. 3. dhe 4. i këtij ligji;  

1.66. mbeturinat nga vajrat ushqimore nuk i mbledh, grumbullon dhe dorëzon te 
personi i licencuar dhe nuk zbaton dispozitat e aktit nënligjor të këtij ligji - 
neni 39 paragrafi 5. dhe 6. i këtij ligji;  

1.67. komunat nuk nxjerrin planin lokal për menaxhimin e mbeturinave dhe nuk 
dorëzojnë raportin vjetor në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës - 
neni 58 paragrafi 3. i këtij ligji;  

1.68. zotëruesi dhe prodhuesi i mbeturinave, nuk paraqet raport vjetor në Ministri 
- neni 58 paragrafi 4. 5. dhe 6. i këtij ligji;  

1.69. mjetet financiare të siguruara sipas nenit 59 të këtij ligji nuk i shfrytëzon për 
qëllimet e caktuara - neni 59 paragrafi 1 i këtij ligji;  

1.70. shpenzimet për menaxhimin e mbeturinave dhe sasinë e mbeturinave të 
krijuara nuk e kalkulon në bazë të parimit “ndotësi paguan” - neni 60 
paragrafi 2. 3. dhe 4. i këtij ligji;  

 
Neni 74 

 
1. Me gjobë në vlerë prej pesë (5) deri në njëqind (100) Euro, dënohet për 

kundërvajtje çdo individ për veprimet me mbeturina që shkaktojnë ndotjen e 
mjedisit dhe dëmtojnë shëndetin e njeriut.  

2. Ministri me akt të veçantë përcakton të gjitha veprimet që do të jenë të dëmshme 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe të cilat do t'i nënshtrohen gjobës nga 
paragrafit 1. i këtij neni.  
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3. Për zbatimin e dispozitave të aktit nga paragrafi 2. i këtij neni, përgjegjëse është 
edhe Policia e Kosovës.  

 
Neni 75 

 
1. Kur përgjegjësia nuk mund të zbulohet, atëherë përgjegjëse për përballimin e 

kostove për eliminimin e mbeturinave të dëmshme ose riparimin e dëmit mjedisor, 
sipas dispozitave të këtij ligji e bartë Ministria dhe komunat.  

2. Gjobat të cilat caktohen për shkeljet e këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me 
menaxhimin e mbeturinave arkëtohen, në pajtim me Ligjin për financat lokale, nga 
komuna në territorin e së cilës është bërë shkelja.  

 
KREU XIV 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 76 
 
Personat juridik dhe fizik veprimtarinë e vetë duhet të harmonizojnë me dispozitat e 
këtij ligji në afat prej një (1) viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç nëse me 
këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 
 

Neni 77 
 
Për zbatimin e dispozitave këtij ligji dhe dispozitave që dalin nga ky ligj, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për procedurën administrative Nr. 02/L-28, përveç kur përcaktohet 
ndryshe me këtë ligj. 
 

Neni 78 
 
Qeveria dhe Ministria, në afat prej dy (2) vjetësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji 
duhet ti nxjerrin aktet nënligjore për të cilat janë të autorizuara me këtë ligj. 
 

Neni 79 
 
Shtojca I, II, III, IV, V dhe VI. të bashkangjitura këtij ligji janë pjesë përbërëse e tij. 
 

Neni 80 
 
Komunat janë të detyruara që në afat prej një (1) viti, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji t`i harmonizojnë aktet e tyre, sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 81 
 
Komunat janë të detyruara që në afat prej një (1) viti të nxjerrin regjistrin e deponive 
ilegale në territorin e tyre sipas dispozitave të këtij ligji. 
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Neni 82 
 
Ky ligj shfuqizon çdo dispozitë të ligjeve në fuqi të cilat nuk janë në pajtim me të, si 
dhe çdo dispozitë e cila ka të bëjë me dispozitat për rregullimin ekonomik të 
shërbimeve për mënjanimin e mbeturinave dhe për ofruesit e shërbimeve për 
mbledhjen e mbeturinave të përcaktuar në Ligjin mbi veprimtaritë e ofruesve të 
shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave nr. 03/l-086. 
 

Neni 83 
 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për mbeturina Nr.02/-30 
(GZRK nr 23) dhe Rregullorja për Shpalljen e Ligjit për mbeturina - Nr. 2006/31, 
përpos Shtojcës 01 të Ligjit Nr.02/-30, deri në nxjerrjen e akteve nënligjore nga neni 7 
paragrafi 6. i këtij ligji. 
 

Neni 84 
Hyrja ne fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-060 
24 maj 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-027-2012, datë 08.06.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.17 / 29 QERSHOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-060 PËR MBETURINA 
 

Shtojca I. (Lista D) 
 

OPERACIONET PËR DEPONIMIN E MBETURINAVE 
 

D 1 - Depozitimi brenda apo mbi tokë (p.sh në deponi, etj.) 
D 2 - Trajtimi i tokës (psh. biodegradimi i lëngjeve ose hudhjet e fëlliqësirave 

në dheun (tokë) etj.), 
D 3 - Injektimi i thellë (psh. injektimi i hudhjeve me anë të pompave në gropa, 

kupollat e kripës apo deponitë e krijuara nga natyra,etj.) 
D 4 - Mbyllja e sipërfaqeve (p.sh. vendosja e lëngjeve apo hudhja e 

fëlliqësirave në gropa të thella, pellgje apo laguna, etj.) 
D 5 - Deponi speciale e projektuar (p.sh. vendosja në qeli të radhitura diskrete, 

të cilat janë të mbyllura dhe të izoluara nga njëra tjetra dhe mjedisi etj.) 
D 6 - Lëshuarja në trupa ujor përveç në dete/oqeane. 
D 7 - Lëshuarja në dete/ oqeane duke u përfshirë futja në pellgun e detit. 
D 8 - Trajtimi biologjik i cili nuk specifikohet diku tjetër në këtë Aneks, që 

rezulton në përzierjet finale apo përzierjet të cilat hudhen në ndonjërën 
nga mënyrat e paraqitura nga D 1 deri në D 12. 

D 9 - Trajtimi fiziko-kimik i cili nuk është specifikuar diku tjetër në këtë Aneks 
që rezulton në përzierjet finale apo përzierjet të cilat hudhen në ndonjërën 
nga mënyrat e paraqitura nga D 1 deri në D 12 (p.sh. avullimin, tharja, 
kalcinimi, etj.) 

D 10 - Djegia në tokë 
D 11 - Djegia në det* 
D 12 - Deponimi i përhershëm (p.sh. vendosja e kontejnerëve në minierë etj.) 
D 13 - Bluarja apo përzierja para se t`i nënshtrohen ndonjërës nga operacionet e 

paraqitura në D 1 deri te D 12.** 
D 14 - Ripaketimi para se t`i nënshtrohen ndonjërës nga operacionet e paraqitura 

prej D 1 deri D 13. 
D15 - Deponia varësisht nga operacionet e paraqitura D 1 deri D 14 (përveç 

deponimit të përkohshëm, varësisht nga mbledhja, në vendin ku është 
prodhuar).*** 

 
Shënim: 
- Sipas Anexit: I. Direktiva 2008/98/EC  
- Radhitja e aktiviteteve për hudhjen apo deponimin e mbeturinave, duke mos 

shfrytëzuar proceset dhe metodat, që kishin me dëmtuar mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut.  
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* Ky veprim është i ndaluar me legjislacion të BE-së dhe konventat ndërkombëtare. 
** nëse asnjë nga shenjat D nuk është e përshtatshme, atëherë mund të përfshihen 
veprimet paraprake më parë se të deponohet, duke përfshirë edhe operacionet 
paraprake të përpunimit psh. klasifikimin, në lloje kompaktimin, paletimin, 
tharmimin, tharjen, imtësimin, kondicionimin para se të i nënshtrohet cilit do 
operacion nën D1 deri D12. 
*** Magazinimi që do të thotë ruajtje e përkohshme në harmoni me pikën 10 nenin 3 të 
direktivës respektivisht nenin 4 të këtij Ligji. 
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Shtojca II. (Lista R) 
 

OPERACIONET PËR PËRPUNIMIN E MBETURINAVE 
 

R 1 - Shfrytëzohen parimisht si karburant apo mënyra të tjera për të përfituar 
energji.* 

R 2 - Përmirësimi i tretësve / regjenerimi. 
R 3 - Riciklimi / përmirësimi i substancave organike të cilat nuk përdoren si 

tretës (përfshirë edhe kompostimin dhe proceset tjera të transformimit 
biologjik).** 

R 4 - Riciklimi / përmirësimi i metaleve dhe përzierjeve të metaleve. 
R 5 - Riciklimi / përmirësimi i materialeve tjera inorganike. *** 
R 6 - Regjenerimi i acideve apo bazave. 
R 7 - Përpunimi i komponentëve të shfrytëzuara për zvogëlimin e ndotjes. 
R 8 - Përmirësimi i komponentëve nga katalizimi. 
R 9 - Ri-rafinimi i naftës ose rishfrytëzime të tjera të naftës. 
R 10 - Trajtimi i tokës që rezulton në benefite të agrikulturës dhe ekologjisë. 
R 11 - Shfrytëzimi i mbeturinave që përfitohen nga çfarëdo operacioni të 

paraqitur në R 1 deri R 10 
R 12 - Shkëmbimi i mbeturinave për nënshtrimin e çfarëdo operacioni të 

paraqitur në R1 deri R 11**** 
R13 - Deponimi i mbeturinave varësisht nga operacionet e paraqitura në R 1 

deri R 12 (përveç deponimit të përkohshëm, varshmërisë nga 
grumbullimi, në vendin ku janë prodhuar)***** 

 
Shënim: 
- Sipas Anex. II 2008/98/EC  
- Ky Aneks ka për qëllim ti radhis operacionet e përpunimit siç paraqiten ato në 

praktikë.  
 
* Përfshihen inseratorët që janë dedikuar përpunimit të mbeturinave të ngurta 
komunale vetëm atëherë kur efikasiteti energjetik i mbeturinave është i barabartë ose 
më i madh se: 
- 0,60 për pajisjet në funksion dhe të lejuara në harmoni me legjislacionin në fuqi 

para 01 janar 2009, 
- 0,65 për pajisjet të lejuara pas 31. dhjetor 2008, përdorur këto formula: 

Efikasiteti energjetik = ëEp - (Ef + Ei)]/ë0,97 × (Eë + Ef)] 
ku: 
Ep – paraqet prodhimin vjetor të energjisë si energji e nxehtësisë ose energji elektrike. 
Llogaritet ashtu që energjia në formë të energjisë elektrike shumëzohet me faktorin 2,6 
ndërsa energjia e nxehtësisë e prodhuar për qëllime komerciale shumëzohet me 1,1 1,1 
(GJ/vit). 
Ef – paraqet sasinë e energjisë e cila gjatë vitit hyn në sistem, e që është përfituar nga 
karburantet dhe shërben për prodhimin e avullit (GJ/vit). 
Eë- paraqet sasinë vjetore te energjisë e përfshirë në mbeturinat e trajtuara, e llogaritur 
ne përmbajtjen e vlerës kalorike të mbeturinave (GJ/vit). 
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Ei – paraqet sasinë e energjisë vjetore të importuar pa Eë dhe Ef (GJ/vit). 
0,97- është faktori për llogaritjen e energjisë për shkak të hirit në fundin e furrës/vatrës 
dhe skuqjes. 
Kjo formulë zbatohet në harmoni me dokumentin referuar për teknikat më të mira në 
dispozicion për djegien e mbeturinave. 
** Kjo përfshinë polenifikacionin dhe pirolizën kur komponentat përbërëse përdorën si 
kimikate. 
*** Kjo përfshinë pastrimin e vendit pas trajtimit dhe trajtimin dhe riciklimi i 
mbeturinave nga ndërtimi dhe demolomi në sasi të të pakufizuara. 
**** Nëse asnjëra nga shenjar R nuk janë adekuate, atëher mund të përfshihen 
veprimet paraprake më parë se të deponohet, duke përfshirë edhe operacionet 
paraprake të përpunimit psh. klasifikimin, në lloje kompaktimin, paletimin, tharmimin, 
tharjen, imtësimin, kondicionimin para se të i nënshtrohet cilit do operacion nën 
numrin R1 dderi R11.  
***** Magazinimi që do të thotë ruajtje e përkohshme në harmoni me pikën 10 nenin 3 
të direktivës respektivisht nenin 4 të këtij ligji. 
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Shtojca III. (Lista H) 
 

KARAKTERISTIKAT SIPAS TË CILAVE MBETURINA 
BËHËT E RREZIKSHME 

 
Numri. 
H 

Karakteristikat për mbeturinat e rrezikshme 

H1. - Eksplozive: substancat dhe preparatet, të cilat mund të eksplodojnë në 
kontakt me zjarrin ose të cilat janë më sensitive ndaj goditjeve apo 
fërkimit se sa dinitrobenzena. 

H2. - Oksiduese: substancat dhe preparatet të cilat shfaqin reaksione të mëdha 
eksotermike kur bien në kontakt me substanca të tjera posaçërisht me 
substance të ndezshme. 

H3-A - Shumë të ndezshme: 
- substancat dhe preparatet në gjendje të lëngët të cilat e kanë pikën 

ndezëse nën 21 ºC (duke përfshirë edhe lëngjet që në shkallë ekstreme 
janë të ndezshme.), ose 

- substancat dhe preparatet të cilat mund të ngrohen dhe të ndizen në 
kontakt me ajrin në temperaturë ambientale pa aplikimin e ndonjë 
nxehtësie, ose 

- substancat dhe preparatet e ngurta të cilat shumë lehtë mund të marrin 
zjarr pas kontaktit të shkurtër me burimin e ndezjes dhe i cili mund të 
vazhdojë të ndizet dhe shpenzohet pas largimit të burimit ndezës, ose 

- substancat dhe preparatet e gazta të cilat janë të ndezshme në ajër nën 
presion normal, ose 

- substancat dhe preparatet të cilat në kontakt me ujin apo ajrin e lagur, 
lirojnë gazra shumë të ndezshme në kuantitete të rrezikshme. 

H3-B - Të ndezshme: substancat dhe preparatet e lëngëta të cilat kanë pikën 
ndezëse të barabartë apo më të lartë se 21 ºC dhe më të vogël apo të 
barabartë me 55 ºC. 

H4. - Irrituese: substancat dhe preparatet jo-korrozive të cilat, nëpërmjet të 
kontaktit të menjëhershëm, të zgjatur ose të vazhdueshëm me lëkurën 
apo membranën e mukozës mund të shkaktojë inflamacion. 

H5. - Që dëmtojnë’: substancat dhe preparatet të cilat nëse thithen apo 
gëlltiten apo nëse depërtojnë në lëkurë, mund të involvojnë rreziqe të 
kufizuara në shëndet. 

H6 - Toksike: substancat dhe preparatet (duke përfshirë edhe substancat dhe 
preparatet shu më toksike), të cilat nëse thithen apo gëlltiten apo nëse 
depërtojnë në lëkurë, mund të involvojnë rreziqe serioze, akute apo 
kronike për shëndetin e bile edhe vdekjen. 

H7. - Kancerogjenike: substancat dhe preparatet të cilat nëse thithen ose 
gëlltiten o se nëse depërtojnë në lëkurë mund të nxisin kancerin ao 
ngrisin incidencën (mundësinë) e tij. 

H8. - Korrozive: substancat dhe preparatet të cilat me kontakt mund të 
shkatërrojnë indet e gjalla. 

H9. - Infektuese: substancat të cilat përmbajnë mikroorganizma të gjallë ose 
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të cilat janë të njohura me toksivitetin e tyre dhe kurë dihet se munden 
seriozisht të shkaktojnë sëmundje për njeriun ose organizmat tjerë të 
gjallë. 

H10. - Teratogjenic: substancat dhe preparatet të cilat nëse thithen ose gëlltiten 
ose nëse depërtojnë në lëkurë, mund të shkaktojnë ardhjen deri te 
deformimet që nuk janë të trashëgueshme apo mund të ngrisin 
mundësin e tyre. 

H11. - Mutagjenike: substancat dhe preparatet të cilat nëse thithen, gëlltiten 
apo nëse depërtojnë në lëkur, mund të shkaktojnë defekte gjenetike të 
trashëgueshme apo ngrisin mundësin e tyre. 

H12. - Substancat dhe preparatet të cilat lëshojnë gazra toksike dhe shumë 
toksike në kontakt me ujin, ajrin apo nji acid. 

H13* - Sensibile: substancat dhe preparatet të cilat, po të merren me 
frymëmarrje apo depërtojnë përmes lëkurës, kanë afinitete të shkaktojnë 
reaksione të ndjeshmërisë, ashtu që ne ekspozimet pasuese ndaj atyre 
materieve vjen deri te efektet e dëmshme karakteristike. 

H14. - Ecotoxic: substancat dhe preparatet të cilat paraqesin apo mund të 
paraqesin rreziqe të menjëhershme apo të vonuara për nji apo më tepër 
sektorë të mjedisit. 

H15 - Mbeturinat me afinitete që pas çfarëdo trajtimi të tyre, nga to rezultojnë 
materie tjera, të cilat posedojnë cilën do nga karakteristikat e shënuara 
më lart psh. ujërat e kulluara. 

 
Shënim: 
* Metodat për ekzamenim; Përcaktuese në masën për aq sa metodat për ekzamenim 
janë në disponim. Shfrytzohen metodat e përcaktuara ne Shtojcën V. Direktivës 
67/548/EC dhe në dokumentacionin tjetër relevant të Organizates Evropiane 
përnormim(CEN). 
1. Vetitë e rrezikshme „toksike“ (dhe i „shumë toksike “), „dëmshme“, „koroduese“, 
„imituese“, „karcinogene“, „toksike për reproduktim“, „mutagene“ i „eko-toksike“ janë 
ndara ne bazë të kritereve të përcaktuara në shtojcën VI. Direktivës 67/548/EEC.  
Kurë është relevante, zbatahen vlerat kufitare të përcaktuara në Shtojcën II. dhe III. të 
Direktivës 1999/45/EC 
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Shtojca IV. 
 

MASAT PËR PARANDALIMIN E KRIJIMI TË MBETURINAVE – (Shembull) 
 

Masat të cilat mund të ndikojnë në kornizën për kushtet të cilat 
ndërlidhën në prodhimin e mbeturinave 

 
1. Zbatimi i masave për planifikim ose zbatimi i instrumenteve tjera ekonomike me të 

cilat mundësohet përdorimi efikas i resurseve.  
2. Promovimin hulumtimit dhe zhvillimin në fushën e arritjeve për teknologjitë të 

pastërta dhe prodhimtari me më pak gjenerim të mbeturinave si dhe zgjerimin dhe 
zbatimin e rezultateve të arritura gjatë promovimin të hulumtimeve dhe zhvillimit.  

3. Zhvillimi i treguesve efikas dhe përmbajtësorë që shkaktojnë presion në mjedis të 
cilët ndërlidhën me prodhimin e mbeturinave, për qëllim të dhënies së kontributit 
për pengimin e krijimit të mbeturinave në nivel të bashkësive, aksioneve në nivelin 
e pushtetit lokal, deri në nivel të pushtetit qendror.  

 
Masat të cilat mund të ndikojnë në fazën e dizajnimit, 

prodhimtarisë dhe distribuimit 
 
4. Promovimin ekodizajnit (integrimit sistemorë nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit në 

dizajnin e produktit, me qëllim të avancimit të cilësisë së produktit duke marrë 
parasysh mbrojtjen e mjedisit për tërësinë e ciklit jetësorë të produktit).  

5. Ofrimi i informacioneve për teknikat e parandalimit të krijimit të mbeturinave, 
thjesht me qëllim të përdorimit të teknikave më të mira në dispozicion në industri.  

6. Organizimi i trajnimeve të trupave kompetente nga aspekti i futjes së kërkesës për 
parandalimin e krijimit të mbeturinave në Lejen sipas Direktivës 96/61/EC.  

7. Futjen e masave për parandalimin e prodhimit të mbeturinave në pajisjet të cilat 
nuk janë përfshirë në Direktivën 96/61/EC. Nëse është e nevojshme, ato masa 
mund të përfshijnë vlerësimet dhe planet e parandalimit të krijimit të mbeturinave.  

8. Organizimi i kampanjave për ngritjen e e vetëdijes ose ofrimin e ndihmës 
financiare, këshillime për marrjen e vendimeve etj. Këto masa sipas gjitha gjasave 
do të jenë të rëndësisë së veçantë nëse janë të orientuara në kompanitë e mesme 
dhe të vogla, të përshtatura për to, për të vepruar në një rrjet të ushtruar të punëve.  

9. Lidhja e marrëveshjeve vullnetare, organizimi i forumeve konsumatori/prodhuesi ose 
diskutime sektorale, ashtu që ashtu që sektorët relevante te punës dhe industrisë në 
planet e tyre të vejnë parandalimin e krijimit të mbeturinave ose zëvendësimin e 
produktit apo ambalazhit të tijë nga i cili prodhohet sasi tej mase e mbeturinës.  

10. Promovimin i sistemeve të verifikuara për administrimin e mjedisit, përfshirë 
sistemin EMAS dhe ISO 14001.  

 
Masat të cilat mund të ndikojnë gjatë fazës së e përdorimit dhe konsumimit 

 
11. Instrumentet ekonomike si që janë iniciativat për sjellje më të përgjegjshme të 

konsumatorit ndaj mjedisit në lidhje për blerjen e produktit me sa më pak 
ambalazh ose futjen e detyrimeve për pagesën e ambalazheve për konsumator, 
edhe për ambalazhet e artikujve dhe elementeve të furnizuara pa pagesë.  
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12. Organizimi i kampanjës për ngritjen e vetëdijes dhe ofrimi i informacioneve të 
orientuara për publikun e gjer ose për kategorinë e caktuar të konsumatorit.  

13. Promovimi i eko-etiketave. 
14. Arritja e marrëveshjeve me industritë, nëpërmjet studimeve për produktet si që 

janë ato që organizohen në kuadër të politikave integruese për produkte, ose me 
tregtarët në shitje me pakicë për qasjen në informacione lidhur me parandalimin e 
krijimit të mbeturinave dhe produkteve që në masë të vogël ndikojnë mjedis.  

15. Në kontekst të furnizimeve korporative publike, integrimeve të kritereve për 
mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e krijimit të mbeturinave në thirrjet për 
paraqitjen e ofertave dhe në kontrata, në harmoni me Doracakun për furnizime 
publike, duke marr parasysh mbrojtjen e mjedisit që e ka dhënë Komisioni më 29 
tetorë 2004.  

16. Promovimi i ripërdorimit ose dhe riparimin e produkteve apo komponentëve të 
tyre me defekte, veçanërisht nëpërmjet masave edukuese arsimore, ekonomike, 
logjistike dhe masa tjera si që janë ofrimi i mbështetje për qendrat dhe rrjetat e 
autorizuara për riparime dhe ripërdorime, veçanërisht në vendbanime dhe regjione 
me dendësi të madhe të banorëve. 
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Shtojca V. 
 

DOKUMENTI PËR BARTJEN E MBETURINËS 
 
A. Shenimet për mbeturinat (e plotson prodhu/zotru i mbeturinës) 
 
1. Lloji i mbeturinës                 _________________________________________ 
2. Mbeturina e klasifikuar        _________________________________________ 
3. Mbeturina e karakterizuar    _________________________________________ 
4. Sasia e mbeturinave             _________________________________________ 
5. Mënyra e paketimit              _________________________________________ 
6. Vendi ku dërgohet mbetu.     
_________________________________________ 
 
B. Prodhuesi / zotruesi i mbeturinës 
 
1. Titulli i prodhuesit/zotruesit     _____________________________________ 
2. Adresa prodhuesit/zotruesit      _____________________________________ 
    Tel/ faks. E -mail,                     _____________________________________ 
3. Nr. i liçensës                             _____________________________________ 
 
Data e dorzimit të mbeturinave:                   Nënshkrimi: 
____________________________              _________________________ 
 
C. Transporti i mbeturinës 
 
1. Titulli / emri i transportuesit     ______________________________________ 
2. Adresa e transportuesit              ______________________________________ 
3. Mënyra / mjeti i transportit       ______________________________________ 
4. Leja e transporti Nr.                  ______________________________________ 
 
Data e pranimi të mbeturinës:                      Data e dorzimit të mbeturinës: 
_________________________                    _________________________ 
 
Nënshkrimi:                                                  Nënshkrimi: 
_________________________                    _________________________ 
 
D. Pranuesi i mbeturinës 
 
1. Tituli/ emri i pranuesit              _______________________________________ 
2. Adresa e pranuesit                    _______________________________________ 
3. Pranuesi: 
     Pajisje përpunuese                 Nr. i liçensës _______________________ 
     Deponi 
 
Data e pranimit të mbeturinës:                     Nënshkrimi: 
___________________________                _________________________ 

Formulari plotësohet duke shkruar me shkronja të lexueshme 
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UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT 
PËR TRANSPORTIMIN E MBETURINAVE 

 
Dokumenti për bartjen e mbeturinave përbëhet nga katër (4) kopje të njejta: 

- Kopjen e parë e mban zotruesi /prodhuesi i mbeturinave;  
- Kopjen e dytë e mban transportuesi i mbeturinave;  
- Kopjen e tretë pranuesi i mbeturinave;  
- Kopjen e katërt, pranuesi i mbeturinave e dërgon (e kthen përsëri) te 

zotruesi /prodhuesi i mbeturinave.  
 
A. Shënimet për mbeturinat (e plotëson prodhuesi/zotëruesi i mbeturinës):  

1. Lloji i mbeturinës (nënkupton mbeturinën komerciale ose mbeturinën 
industriale të cilat janë inerte ose të parrezikshme);  

2. Mbeturina e klasifikuar;  
3. Mbeturina e karakterizuar;  
4. Sasia e mbeturinave;  
5. Mënyra e paketimit;  
6. Vendi ku dërgohet mbeturina.  

 
B. Prodhuesi / zotëruesi i mbeturinës:  

1. Titulli i prodhuesit/zotëruesit;  
2. Adresa prodhuesit/zotëruesit, Tel/ faks. E-mail;  
3. Nr. i licencës;  
4. Data e dorëzimit të mbeturinave;  
5. Nënshkrimi: i dorëzuesit;  

 
C. Transporti i mbeturinës:  

1. Titulli / emri i transportuesit;  
2. Adresa e transportuesit;  
3. Mënyra / mjeti i transportit;  
4. Leja e transportit Nr;  
5. Data e pranimi të mbeturinës;  
6. Data e dorëzimit të mbeturinës;  
7. Nënshkrimi i dorëzuesit  
8. Nënshkrim i pranuesit (shoferit).  

 
D. Pranuesi i mbeturinës:  

1. Titulli/ emri i pranuesit;  
2. Adresa e pranuesit;  
3. Pranuesi; 
4. Pajisje përpunuese; 
5. Nr. i licencës; 
6. Deponi; 
7. Data e pranimit të mbeturinës;  
8. Nënshkrimi i dorëzuesit.  

Vërejtje: Përcjelljen e mbeturinave të rrezikshme nuk mund të bëhet me këtë formularë 
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Shtojca VI 
 

RAPORTI PËR MBETURINAT Nr.______ 
 
 
1. Emri i prodhuesit/zotëruesit të mbeturinave  

2. Adresa, tel. prodhu./zotru. të mbeturinave  

3. Nr. i Licencës dhe data e licensimit  

 
Materiali Lloji i 

mbetu-
rinës 

Karakteriz 
e mbetu-
rinës 

Klasifi-
kimi 
mbetu-
rinës 

Sasia e 
mbetu-
rinës në 
ton 

Përbërja e 
mbetu-
rinës në %

Magazini
mi/depo-
nimi i 
mbetu-
rinës 

Mënyra e 
trajtimit të 
mbetu-
rinës 

Vendë 
dedikimi i 
mbetu-
rinës 

Vërejtjet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         

         

         

I. Pranimi i 
mbeturinave 
në 
objekt/pajisje 

         

         

         

         

II. Mbeturinat 
e trajtuara dhe 
të përcjellura 
prej 
objektit/pajisja 

         

         

         

         

III. Materialet 
e ricikluara të 
përcjellura nga 
objekti/pajisja 

         

 
 
Data:       Nënshkrimi i personit përgjegjës: 
________________________   ___________________________ 
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Udhëzime për plotësimin e formularit për raportimin e mbeturinave 
 
Raportin për mbeturinat e plotëson Zotëruesi, prodhuesi i mbeturinave ose operatori 
me objektet dhe pajisjet për administrimin e mbeturinave, të cilin e dorëzon në 
Agjensionin për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës. 
 
Tabela e parë: 
 
1. Personi i cili i plotëson shënimet për emrin/titullin e subjektit relevant i cili 

posedon, trajton apo zotëron mbeturinat, numrin e biznesit për subjektin.  
2. Plotësohet adresa e saktë e pronarit, trajtuesit apo zotëruesit të mbeturinave, numri 

i telefonit, E- mail.  
3. Shënohet numri i Licencës, data e lëshuarës së Licencës.  
 
Tabela e dytë: 
 
1. Kolona ku janë shënuar llojet e materialeve me emër të veçantë për radhitje: 

I. Mbeturinat të cilat pranohen në objekte / pajisje, në një lokacion të caktuar. 
II. Mbeturinat, të cilat largohen apo përcjellën nga objekti/pajisja, në lokacionin 

e caktuar, pas trajtimit apo edhe të pa trajtuara. 
III. Materialet e përcjellura apo larguara, që janë përfituar me rastin e trajtimit 

apo riciklimit të mbeturinave. 
2. Shënohet lloji i mbeturinës, psh komunale, komerciale ose industriale, të cilat 

mund të jene të parrezikshme, rrezikshme dhe inerte. 
3. Shënohet karakteri i mbeturinës, i cili bëhet me certifikatën e laboratorit të 

autorizuar dhe me kërkesën e zotëruesit të mbeturinave. 
4. Shënohet klasifikimi i mbeturinës, që bëhet për mes Katalogut të mbeturinave dhe 

listave tjera për mbeturina. 
5. Shënohet sasia e mbeturinave e shprehur në tonelata. 
6. Shënohet “Po ose Jo”. Përbërja e mbeturinave do të paraqitet me formularë të 

veqantë nga laboratori i autorizuar. 
7. Shënohet masa apo sasia e mbeturinave të magazinuara /deponuara dhe mënyrën e 

deponimit. Shtojca I, lista D. 
8. Shëno mënyrën e trajtimit të mbeturinave psh. Riciklohen, briketohen isenerohen 

etj, Shtojca II, lista R. 
9. Vendin ku do të dërgohet, deponohet apo trajtohet mbeturina. 
10. Në kolonën për vërejtje shënohen të dhënat që konsiderohen të rëndësishme apo 

ndonjë sqarim specifik për mbeturinën. 
 

Vërejtje: Në rast se ndonjëra hapësirë e tabelës nuk është e mjaftueshme për 
shënimet e nevojshme, atëherë shënimet bëhen në një fletë të veçantë dhe i 
bashkëngjitën tabelës. 

 
Raporti për mbeturinat përmban: 
 
Emri i prodhuesit/zotërues të mbeturinave; 
Adresa, tel. prodhu./zotru. të mbeturinave; 
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Nr. i Liçensës dhe data e liçensimit; 
Lloji i mbeturinës; 
Karakteriz. Mbeturinës; 
Sasia e mbeturinës në ton]; 
Perbërja e mbeturenësë në %]; 
Magazinimi /deponimi i mbeturinës; 
Mënyra e trajtimit të mbetutinës; 
Vendë dedikimi i mbeturinës. 

I. Pranimi i mbeturinave në objekt/pajisje; 
II. Mbeturinat e përcjellura prej objektit/pajisjes; 
III. Materiale e ricikluara të përcjellura nga objekti/pajisja. 

 
Data e raportimit: 
 
Vërejtjet: 
 
Nënshkrimi i personit përgjegjës: 
 
____________________________ 
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LIGJI Nr. 02/L-102 
PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 623 
Kreu II: Masat mbrojtëse............................................................................................................................ 626 
Kreu III: Dokumentet për mbrojtjen nga zhurma ....................................................................................... 627 
Kreu IV: Detyrat dhe pergjegjësit e organeve, personave juridik dhe fizik ................................................ 628 
Kreu V: Personat e autorizuar për kryerjen e veprimtarive profesionale për mbrojtjen nga zhurma .......... 629 
Kreu VI: Mbikëqyrja.................................................................................................................................. 630 
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Kreu VIII: Dispozitat kalimtare.................................................................................................................. 632 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1(f), dhe 9.1.26(a) të Kornizës Kushtetuese të Vetëqeverisjes së 
Përkohshme në Kosovë (Rreg.e UNMIK-ut 2001/9, datë 15 maj 2001) si dhe duke parë 
nevojën e harmonizimit të standardeve mjedisore të Kosovës me ato të Bashkimit 
Evropian; 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Qëllimi dhe fushëveprimi 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1.1. Qëllimi i këtij ligji është shmangia, parandalimi ose zvogëlimi në baza prioritare 

i efekteve të dëmshme, duke përfshirë edhe bezdisjen si rezultat i ekspozimit të 
zhurmës në mjedis.  

1.2. Ky ligj do të ofrojë bazë për krijimin e masave për zvogëlimin e zhurmës së 
emituar nga burimet e mëdha, veçanërisht ato rrugore, hekurudhore, ajrore, 
pajisjet e jashtme dhe industriale, makineria mobile dhe burimet tjera të ndotjes 
dhe bezdisjes së mjedisit nga zhurma.  
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Neni 2 
Fushëveprimi 

 
2.1. Zhurma e dëmshme për shëndetin e njeriut nga ky ligj, është çdo zhurmë e cila 

tejkalon vlerat kufitare të lejuara, të cilat do të përcaktohen me akt të veçantë 
normativ, shikuar nga aspekti kohor dhe nga vendit ku buron zhurma, në mesin 
ku njerëzit punojnë dhe jetojnë.  

2.2. Ky ligj do të zbatohet për zhurmën mjedisore ndaj të cilës njerëzit ekspozohen 
në zonat e ndërtuara, “zonat e veçanta të planit hapësinor”, në parqet publike ose 
zonat tjera të qeta të aglomerateve, zonat e qeta në vendet e hapura, afër 
shkollave, spitaleve, zonave dhe ndërtesave të tjera të ndjeshme ndaj zhurmës.  

2.3. Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me masat mbrojtëse nga zhurma të cilat 
e detyrojnë Kosovën, sipas kontratave ndërkombëtare, konventave dhe normave 
tjera në transportin ajror, hekurudhor, dhe atë rrugor.  

2.4. Aktin nënligjor nga paragrafi 1 i këtij neni, e nxjerr ministri i Ministrisë së 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me pëlqimin paraprak të ministrit të 
Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe ministrit të Ministrisë për 
Shëndetësi.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
Për qëllimet e këtij ligji, shprehjet në vijim do të kenë këto kuptime: 
“Zhurma mjedisore”- zërat e jashtëm të padëshirueshëm ose të dëmshëm, të krijuar 
nga aktivitetet njerëzore, duke përfshirë edhe zhurmën e emetuar nga mjetet e 
transportit, trafikut rrugor, trafikut ajror dhe nga vendet e aktiviteteve industriale, që 
janë subjekt lejes së Parandalimit të Integruar të Ndotjes dhe Kontrolli (PINK-IPPC). 
“Efektet e dëmshme” - ndikimet negative për shëndetin e njeriut. 
“Bezdisje” - shkalla e bezdisjes së komunitetit nga zhurma, e përcaktuar në bazë të 
shqyrtimeve në terren. 
“Indikator i zhurmës” - shkalla fizike që përshkruan zhurmën mjedisore e cila ka të 
bëjë me ndikimet e dëmshme. 
”Vlerësim” - çdo metodë që përdoret për llogaritje, parashikim, vlerësim apo matje të 
vlerës së indikatorit të zhurmës ose ndikimeve negative. 
“Ldmn” (indikatori i zhurmës ditë-mbrëmje-natë) – indikatori i zhurmës së 
përgjithshme bezdisëse (dita ka 12 orë, mbrëmja 3 orë dhe nata 9 orë). 
“Lditë” (indikatori i zhurmës-ditë) – indikatori i zhurmës bezdisëse gjatë ditës 
(mesatarja afatgjate e nivelit të zërit sipas standardeve ISO 1996-2:1987, përcaktuar 
gjatë gjithë periudhave ditore të vitit). 
“Lmbrëmje” (indikatori i zhurmës-mbrëmje) - indikatori i zhurmës bezdisëse gjatë 
kohës së mbrëmjes (mesatarja afatgjate e nivelit të zërit sipas standardeve ISO 1996-
2:1987, përcaktuar gjatë gjithë periudhave të mbrëmjes në vit). 
“Lnatë” (indikatori i zhurmës-gjatë natës) – indikatori i zhurmës që prish gjumin 
(mesatarja afatgjate e nivelit të zërit sipas standardeve ISO 1996-2:1987, përcaktuar 
gjatë gjithë periudhave të natës në vit). 
“Relacioni dozë-ndikim” - relacion në mes të vlerës së indikatorit të zhurmës dhe 
ndikimit negativ. 
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“Aglomerate (vendbanime)” – pjesë e territorit të përkufizuar nga shteti që ka një 
popullatë prej më tepër se 100.000 banorë dhe dendësi të popullsisë në atë mënyrë që 
shteti e përkufizon atë si zonë e urbanizuar. 
“Zonë e qetë në aglomerat” – zonë e përkufizuar nga autoriteti kompetent, e cila prej 
çfarëdo burimi të ndotjes, nuk i ekspozohet vlerës së Ldmn-së ose ndonjë indikatori 
tjetër më të madh të zhurmës, se sa vlerat e qarta të përcaktuara nga Qeveria. 
“Qeveria” - qeverinë siç është specifikuar në Rregulloren e UNIMK 2001/19, mbi 
Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme të Kosovës. 
“Zonë e qetë në vendet e hapura”- zonë e përkufizuar nga autoriteti kompetent që 
nuk shqetësohet nga zhurma e trafikut, industria ose aktivitetet rekreative. 
“Rrugë kryesore” – rrugë rajonale, kombëtare ose ndërkombëtare e përcaktuar nga 
autoriteti kompetent në të cilën kalojnë më tepër se tre milion automjete në vit. 
“Hekurudhë kryesore” – hekurudhë e përcaktuar nga Qeveria, në të cilën kalojnë më 
tepër se 30.000 trena në vit. 
“Aeroport i madh” - aeroport civil i përcaktuar nga autoriteti kompetent, që ka më 
tepër se 50.000 lëvizje në vit (lëvizje është ngritja dhe zbritja), me përjashtim të 
aeroplanëve për qëllime trajnimi. 
“Ministria” - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
“Vënia e zhurmës në harta” - paraqitja e të dhënave ekzistuese ose të paraparë të 
zhurmës, indikatorit të zhurmës, tejkalimin e çdo vlere kufitare relevante në fuqi, 
numrin e njerëzve që ndikohet në zonat e caktuara ose numrin e shtëpive të ekspozuara 
ndaj vlerave të caktuara të indikatorit të zhurmës në zonat e caktuara. 
“Harta strategjike për zhurmë” - hartë e dizajnuar për vlerësimin global të 
ekspozimit ndaj zhurmës në zonën e caktuar si rezultat i burimeve të ndryshme të 
zhurmës ose për parashikimin e përgjithshëm për një zonë të tillë. 
“Vlerë kufitare”- vlera e Ldmn ose Lnatë dhe kur është e duhur Lditë dhe Lmbrëmje, 
siç e përcakton Ministria, tejkalimi i së cilës bën që autoritetet kompetente të 
ndërmarrin ose zbatojnë masa për zbutje. Vlera kufitare mund të jetë e ndryshme për 
llojet e ndryshme të zhurmës (zhurma nga rrugët, hekurudha, trafiku ajror, industrial 
etj.), rrethe të ndryshme dhe ndjeshmëri të ndryshme të popullatës ndaj zhurmës: ato po 
ashtu mund të jenë të ndryshme për situatat ekzistuese dhe për zgjidhje të reja (kur ka 
ndryshime të situatës lidhur me burimin e zhurmës ose shfrytëzimin e rrethinës). 
“Plan i veprimit” – plan i hartuar për menaxhimin e çështjeve dhe ndikimeve nga 
zhurma, përfshirë edhe zvogëlimin e zhurmës nëse është e nevojshme. 
“Planifikimi i akustikës” - kontrolli i zhurmës në të ardhmen përmes planifikimit të 
masave, siç janë planifikimi i shfrytëzimit të tokës, sistemet e inxhinjeruara për trafik, 
planifikimi i trafikut, ulja e nivelit të zhurmës përmes izolimit të zërit si dhe kontrollit 
të burimeve të zhurmës. 
“Publiku”- një apo më tepër persona fizik apo juridik që kanë të drejtë te përgjithshme 
të informohen mbi çështjet mjedisore sipas Ligjit të Kosovës mbi Lirinë e Informimit. 
“Objekte speciale të mbrojtura” - shkollat, spitalet, ndërtesat tjera të ndjeshme ndaj 
zhurmës si dhe zonat të cilat i cakton komuna. 
“Plan hapësinor për zona speciale” - zonat përreth objekteve speciale për mbrojtje ku 
kërkohen nivele më të ulëta të zhurmës. 
“Qytet” – vendbanim i njerëzve i shpallur nga Kuvendi Komunal, duke marrë 
parasysh nivelet e aktiviteteve të ndërtimit dhe karakteristikat tjera të natyrës urbane. 
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“Zonë urbane” - toka me kufij të caktuar brenda së cilës është planifikuar zhvillimi 
urban. 
“Kufiri i ndërtimit” - vijë kufitare e cila përcakton se ku lejohet ndërtimi i ndërtesave 
të ndjeshme ndaj zhurmës. 
“Objektet dhe zonat ekzistuese” – objektet dhe zonat që ekzistojnë fizikisht, në 
momentin e hyrjes në fuqi të këtij Ligji. 
“Zhvillimet e reja” – objektet dhe zonat që nuk janë të kompletuara, apo nuk 
ekzistojnë në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
“Burime të zhurmës” – çdo vibracion i detektueshëm nga veshi i njeriut, i shkaktuar 
nga ndonjë mjet apo aktivitet i njeriut. 
“Emitimi” - sasia e zhurmës së krijuar nga një burim në distancë të caktuar; 
“Imisioni” - niveli i zhurmës së matur apo të kalkuluar në objekte të veçanta, në planin 
hapësinor dhe në zona të veçanta; 
“Organi kompetent”– organ i cili me akt normativ të ministrisë është i autorizuar që 
të kryej një apo disa punë të caktuara. 
 

KREU II 
MASAT MBROJTËSE 

 
Neni 4 

 
4.1. Me masat e mbrojtjes nga zhurma, patjetër duhet të pengohet paraqitja e 

zhurmës, respektivisht të zvogëlohet zhurma ekzistuese në nivel optimal.  
4.2. Masat e mbrojtjes nga zhurma përmbajnë:  

a) Përzgjedhjen dhe përdorimin e makinave, pajisjeve, mjeteve të punës dhe të 
transportit të cilat nuk shkaktojnë zhurmë mbi nivelin e lejuar;  

b) Vendosjen e objekteve me burim zhurme dhe zonat ose objektet të cilat 
duhet mbrojtur nga zhurma;  

c) Izolimin për mbrojtje nga zhurma të ndërtesave të cilat mund të jenë si 
burim i zhurmës, në hapësirat e punës ose banimit;  

d) Përdorimin e masave për mbrojtje nga zhurma, në bazë të llogaritjeve dhe 
matjeve të zhurmës në vendin e emisionit, rrugët e zgjerimit të zhurmës etj;  

e) Matjet me qëllim të përcjelljeve dhe mbikëqyrjes së përhershme të zhurmës; 
f)     Kufizimet e herë pas hershme të emitimit të zhurmës.  

 
Neni 5 

 
Mbrojtja nga zhurma dhe sigurimi i zbatueshmërisë së sajë është detyrë e 
institucioneve qendrore, njësive lokale, personave fizik e juridik dhe qytetarëve. 
 

Neni 6 
 
6.1. Mbrojtja nga zhurma aplikohet ditën, mbrëmjen dhe natën.  
6.2. Në kuptim të këtij ligji, dita zgjat 12 orë dhe fillon nga ora 07:00 deri në 19:00, 

mbrëmja zgjat 3 orë dhe fillon nga ora 19:00 deri në ora 22:00, kurse nata zgjat 
9 orë dhe fillon nga ora 22:00 deri në ora 07:00 në mëngjes.  
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Neni 7 
 
7.1. Makinat, mjetet transportuese, pajisjet dhe aparatet të cilat prodhohen në Kosovë 

ose importohen në Kosovë, para përdorimit të tyre, duhet të jenë në harmoni me 
rregullat dhe kërkesat teknike të cilat i dedikohen nivelit të lejuar të zhurmës të 
cilën ato e prodhojnë nën kushte të caktuara të përdorimit. Detyrimisht duhet të 
kenë shënime në dokumentin përcjellës, për nivelin e zhurmës i cili duhet të jetë 
në përputhje me normat e Kosovës ose normat e Bashkimit Evropian (BE).  

7.2. Burimi i zhurmës nga makinat, mjetet transportuese, pajisjet dhe aparatet nga 
paragrafi 1 i këtij neni, të cilat janë në përdorim dhe për të cilët nuk ka shënime 
për nivelin e zhurmës se emituar, pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, duhet 
përshtatur me dispozitat e këtij ligji, në afat prej 5 vitesh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 8 

 
8.1. Dokumentet dhe aktet për zbatimin e rregullimit hapësinor të të gjitha niveleve, 

duhet patjetër të përmbajnë masa adekuate për mbrojtjen nga zhurma.  
8.2. Përmbajtjen e bazës profesionale nga aspekti i mbrojtjes nga zhurma e cila 

përdoret për hartimin e dokumenteve për rregullim hapësinor nga paragrafi 1 i 
këtij neni me akt të veçantë normativ e përcakton Ministria në bashkëpunim me 
Ministrinë e Shëndetësisë.  

 
KREU III 

DOKUMENTET PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA 
 

Neni 9 
 
9.1. Qeveria dhe komunat duhet të hartojnë: 

a) Hartën strategjike të zhurmës;  
b) Planin e veprimit.  

9.2. Hartat strategjike të zhurmës nga paragrafi 1 i këtij neni janë pjesë përbërëse e 
sistemit informativ të mbrojtjes së mjedisit të Kosovës dhe paraqesin bazë 
profesionale për hartimin e planeve hapësinore.  

9.3. Ministria duhet që në Planin e Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit, të përfshijë 
hartën strategjike të zhurmës dhe planin e veprimit duke paraqitur situatën për 
vitin e ardhshëm kalendarik dhe masat e ndërmarra në mjedis, për të gjitha 
aglomeratet dhe për të gjitha rrugët kryesore, brenda territorit.  

9.4. Harta strategjike e zhurmës dhe plani i veprimit aprovohen nga organet 
kompetente.  

9.5. Hartat strategjike të zhurmës duhet të përmbushin kushtet minimale, të cilat do 
të paraqiten në një udhëzues, të përgatitur nga Ministria.  

9.6. Hartat strategjike e zhurmës do të korrigjohen sipas nevojës, së paku çdo pesë 
vjet pas përgatitjes së tyre.  
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KREU IV 
DETYRAT DHE PERGJEGJËSIT E ORGANEVE, 

PERSONAVE JURIDIK DHE FIZIK 
 

Neni 10 
 
Në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) duhet të përfshihet edhe 
vlerësimi i nivelit të zhurmes dhe masat për mbrojtjen nga zhurma. 
 

Neni 11 
 
Ndërtesa duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar në mënyrë që zhurma të cilën e 
dëgjojnë njerëzit që banojnë në afërsi ose në ndertesë, të jetë e atij itenziteti që nuk do 
ta rrezikonte shëndetin e njerëzve dhe të sigurojë qetësi dhe kushte të përshtatshme për 
pushim dhe punë sipas Ligjit për Ndërtimin. 
 

Neni 12 
 
12.1. Për ndërtim të objektit, për procedurën e lëshimit të lejes së ndërtimit dhe 

procedurën e kontrollit teknik ose për rikonstruimin e objektit, në procedurën e 
lejes së përdorimit, komisioni kompetent për pranim teknik jep mendimin mbi 
masat të cilat aplikohen për mbrojtjen nga zhurma në kuadër të kompetencave 
që i ka.  

12.2. Shpenzimet e procedures për percaktimin e masave të zbatuara për mbrojtjen 
nga zhurma i bart investitori i objektit.  

 
Neni 13 

 
13.1. Organi kompetent për përcaktimin e kushteve minimale teknike dhe kushteve 

tjera, për kryerjen e veprimtarive, nuk mund të lëshojë vendim për plotësimin e 
kushteve të lartëpërmendura, nëse organi kompetent për inspektim mjedisor, me 
vendim, nuk vërteton se janë zbatuar masat e mbrojtjes nga zhurma.  

13.2. Shpenzimet mbi masat e hartuara për mbrojtjen nga zhurma dhe shpenzimet e 
kësaj veprimtarie, i bartë parashtruesi i kërkesës.  

 
Neni 14 

 
14.1. Burimet e zhurmës të cilat janë në përdorim të përkohshëm ose të cilat vendosën 

në vende të hapura mbi nivel të tokës, në mure ose mbi pullaze të ndërtesave, në 
objekte të levizëshme ose të palëvizshme ose të cilat përdoren në ajër, duhet t’i 
përmbajnë shënimet mbi fuqinë dhe itenzitetin e zërit.  

14.2. Burimet e zhurmës nga paragrafi 1 i ketij neni, mund të përdoren nëse organi 
kompetent – inspektorati për mjedis, me vendim përcakton se zhurma nga 
burimi, nuk tejkalon nivelin e lejuar në mjedis.  

14.3. Në rast se burimi i zhurmës emiton:  
a) nivel më të lartë të zhurmës se sa ai i lejuar, atëhere pronari i burimit të 

zhurmës i bartë shpenzimet e matjeve;  
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b) nivel më të ulët të zhurmës se sa ai i lejuar, atëherë organi kompetetnt i 
bartë shpenzimet e matjeve.  

 
Neni 15 

 
15.1. Me rastin e plotësimit të nevojave për mbajtjen e tubimeve publike, organizimit 

të manifestimeve argëtuese, sportive dhe aktiviteteve tjera në vende publike të 
hapura ose të mbyllura, për banorët vendorë ose mysafirë, në rastet kur 
ekzistojnë mundësit e tejkalimit të nivelit të zhurmës së lejuar, njësitë lokale të 
qeverisjes, me vendim të organeve kompetente, mund të caktojnë një rrugë, një 
pjesë të rrugës ose pjesë të qytetit, shesh ose lokacion tjetër të përshtatshëm, për 
qëllime të tilla. 

15.2. Me të njejtin vendim përcaktohen edhe rrugët e shkuarjes e ardhjes të 
pjesëmarrësve nga këto manifestime. 

 
Neni 16 

 
16.1. Ndalohet kryerja e punëve, veprimtarive dhe aktiviteteve tjera, në mënyrë që me 

zhurmë pengohet qetësia dhe pushimi i njerëzve, në vende të hapura ose të 
mbyllura nga ora 22:00 – 07:00.  

16.2. Në vendbanime lejohet degjimi i zërimit të zileve ose pajisjeve elektroakustike 
nga ora 07:00 – 22:00.  

16.3. Përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni bën zërimi i zilës ose pajisjeve 
elektroakustike, në kohën e riteve fetare si dhe në ditët e festave.  

 
Neni 17 

 
Dispozitat e ketij ligji, nuk vlejnë për zhurmën e cila shkaktohet gjatë eliminimit të 
pasojave të fatkeqësive natyrore ose në raste dhe rrethana të jashtëzakonshme të cilat 
mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale, rrezikojnë shëndetin dhe jetën 
e njerëzve dhe rrënojnë mjedisin e njeriut në përmasa të mëdha. 
 

KREU V 
PERSONAT E AUTORIZUAR PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE 

PROFESIONALE PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA 
 

Neni 18 
 
18.1. Punët profesionale të mbrojtjes nga zhurma mund t’i kryejnë personat juridik të 

regjistruar për kryerjen e këtyre veprimtarive dhe të cilët kanë autorizim nga 
Ministria.  

18.2. Ministri në bashkëpunim me ministrin e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie 
Sociale me akt plotësues normativ përcakton kushtet për kryerjen e veprimtarive 
si dhe mbikqyrjen profesionale mbi personat juridik në fushën e mbrojtjes nga 
zhurma.  

18.3. Me Vendim administrativ, Ministri i autorizon personat juridik nga paragrafi 1 i 
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këtij neni, kundër të cilit nuk është e lejuar ankesa, por mund të inicohet kontesti 
administrative në bazë të vërtetimit të lëshuar paraprakisht nga Instituti gjegjës 
për normime dhe matje.  

18.4. Shpenzimet mbi përcaktimin e kushteve nga paragrafi 2 i këtij neni i bartë 
parashtruesi i kërkesës.  

 
Neni 19 

 
19.1. Personat të cilët kryejnë punë profesionale për personat juridik nga lëmia e 

mbrojtjes nga zhurma, duhet ta kenë të dhenë provimin profesional.  
19.2. Provimi profesional nga paragrafi 1 i këtij neni organizohet dhe mbahet në 

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por punët lidhur me dhënien e 
këtij provimi mund t’i bartë të një person tjetër i autorizuar juridik.  

19.3. Programin, kushtet dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional e nxjerr 
ministri i Ministrisë me mendim paraprak të ministrit të Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, me akt nenligjor.  

 
Neni 20 

 
20.1. Personat nga neni 18 dhe 19 të këtij ligji, detyrohen që për mënyrën e 

procedurës së matjeve llogaritëse si dhe vlerësimin dhe përmbajtjen e 
rezultateve të matjeve t’i respektojnë normat e Kosovës, dhe direktivat e BE. 

20.2. Nëse me mbikëqyrjen profesionale vërtetohet se personi i autorizuar nga neni 19 
paragrafi 1 i këtij ligji, nuk i kryen punët profesionale, në përputhje me 
paragrafin 1 të ketij neni, Ministri e anulon autorizimin përkatës. 

 
Neni 21 

 
Autorizimi i Ministrit për personat që kryejnë punë profesionale nga lëmia e mbrojtjes 
nga zhurma nga neni 18 paragrafi 1 i këtij ligji, duhet të shpallet në gazetën zyrtare të 
IPVQ-vë. 
 

KREU VI 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 22 

 
22.1. Mbikëqyrjen, për aplikimin e këtij ligji dhe të akteve plotësuese normative që 

dalin nga ky ligj, e kryejnë inspektorët e mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe 
inspektorët komunal të mjedisit.  

22.2. Mbikëqyrja për dispozitat e këtij ligji të cilat i dedikohen zhurmës në hapësira 
ku punohet, ku gjatë procesit të punës shkaktohet zhurmë si dhe në dispozitat e 
këtij ligji të cilat i dedikohen qarkullimit të makinave, mjeteve transportuese, 
pajisjeve dhe aparateve, fuqisë së zërimit që emitohet nga to, në kushte të 
përcaktuara, kryhet nga inspektoret e inspektoratit të mjedisit.  
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Neni 23 
 
23.1. Organet kompetente mbikëqyrëse që kryejnë këto veprime nga neni 22 paragrafi 

1 i këtij ligji, janë të autorizuara që në vendin e ngjarjes t’i ndërrmarrin të gjitha 
masat nga neni 24 paragrafi 1 pika (d) dhe (e) e këtij ligji, në raste kur emisioni i 
zhurmës tejkalon nivelin më të lartë të lejuar nga neni 2 i këtij ligji, në bazë të 
rezultateve matëse.  

23.2. Organet nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të bëjnë kufizime ose përkohësisht të 
ndalojnë kryerjen e veprimtarisë së caktuar personit juridik ose fizik me 
urdhëresë, në kohëzgjatje më së shumti prej 8 ditësh.  

23.3. Urdhëresa nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të ekzekutohet menjëherë, me 
vulosjen e aparatit, pajisjes ose makinerisë ose në një menyrë tjetër të 
përshtatshme, kur me matje konstatohet tejkalimi i nivelit të zhurmës, në 
harmoni me paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 24 

 
24.1. Organi kompetent i mbikëqyrjes nga neni 23 paragrafi 1 i këtij ligji është i 

autorizuar:  
a) Të urdhëroj personat juridik ose fizik të cilët e përdorin burimin e zhurmës 

në mjedise ku njerëzit banojnë ose jetojnë, që të bëjnë matjen e nivelit të 
zhurmës;  

b) Të urdhëroj ndërrmarrjen e masave nga rregullativa e caktuar mbi mbrojtjen 
nga zhurma;  

c) Të ndaloj përdorimin e ndërteses së ndërtuar ose të projektuar, nëse nuk janë 
ndërmarrë masa për mbrojtjen nga zhurma, deri sa këto masa nuk aplikohen;  

d) Të ndaloj përdorimin e burimit të zhurmës deri sa nuk ndërmirren masa për 
mbrojtje nga zhurma;  

e) Të ndaloj kryerjen e veprimtarisë dhe aktiviteteve të tjera të cilat për arsye 
të zhurmës pengojnë pushimin dhe qetësinë e natës, nese kjo nuk është e 
mundur të pengohet me masa nga pika (d) e ketij neni;  

f) Të ndaloj përdorimin e makinave, mjeteve transportuese, pajisjeve dhe 
aparateve të cilat nuk kanë evidence për forcën e zhurmës që emitohet në 
kushte të caktuara të përdorimit;  

g) Të ndaloj kryerjen e veprimtarisë ose aktiviteteve të tjera, nëse e njejta fillon 
punën pa një vendim të organit kompetent në të cilin përcaktohen masat mbi 
mbrojtjen nga zhurma.  

24.2. Organet, nga neni 23 paragrafi 2 i këtij ligji, autorizohen që t’i ndërmarrin të 
gjitha masat sipas rregullave të posaçme.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT PËR NDËSHKIMET ADMINISTRATIVE 
 

Neni 25 
 
25.1. Shqiptohet gjobë në vlerë prej 500 – 10.000 €, nëse:  
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a) Shkakton që niveli i zhurmës së cilës i eksponohen njerëzit në mjediset ku 
jetojnë, t’i tejkaloj kufijtë e lejuar në nenin 2 të këtij ligji;  

b) Nuk lejon kryerjen e matjeve të zhurmës nga ana e personit të autorizuar 
zyrtar sipas nenit 4 të këtij ligji;  

c) Përdoren makinat, mjetet transportuese, pajisjet dhe aparatet në qarkullim, 
respektivisht në përdorim, pa shenime mbi forcën e zërit sipas nenit 7 të 
këtij ligji;  

d) Fillon kryerjen e veprimitarisë ose aktiviteteve të tjera, pa vendim të organit 
kompetent, me të cilin përcaktohet se janë kryer të gjitha masat për mbrojtje 
nga zhurma;  

e) Shfrytëzon burimet e zhurmës në vende të hapura, pa vendim të organit 
kompetent sipas nenit 13 të këtij ligji;  

f) Kryen punime, veprime dhe aktivitete tjera, me të cilat pengon qetësinë dhe 
pushimin e njerëzve në hapësirë të mbyllur ose të hapur në vendet ku ata 
jetojnë;  

g) Matjet i kryen personi i cili nuk e ka të dhenë provimin profesional;  
h) Matja e zhurmës, llogaritja dhe vlerësimi nuk kryhen sipas nenit 20 të këtij ligji;  
i) Të dhënat nga matjet e zhurmës nuk janë në përputhje me nenin 20 të këtij ligji;  
j) Nuk ndërmerr masa nga rregullorja ose nga urdhërat për mbrojtje nga 

zhurma sipas nenit 23 të këtij ligji.  
25.2. Shqiptohet një tarifë prej 100 – 1000 euro për kundërvajtje nga paragrafi 1.  
 

KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 26 

 
26.1. Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji, Ministri i nxjerr në afat prej 12 muaj 

nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
26.2. Qeveria dhe komunat detyrohen që hartat e zhurmës nga neni 9 i këtij ligji t’i 

aprovojnë dhe fuqizojnë në afat prej 3 vjetësh, ndërsa planet e veprimit në afat 
prej 5 vjetësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 27 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen ligjet tjera që kanë rregulluar këtë fushë. 
 

Neni 28 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/15 
17.03.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 40 / 15 TETOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBROJTJEN E BIMËVE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj rregullon të gjitha aktivitet që kanë të bëjnë me:  

1.1. mbrojtjen e bimëve, të produkteve bimore dhe objekteve të tjera të përfshira 
në prodhimtarinë bimore;  

1.2. përcaktimin e masave për parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së 
organizmave të dëmshëm në bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera dhe 
për zhdukjen e tyre;  
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1.3. lehtësimin e mbledhjes dhe këmbimit të informatave dhe të dhënave me 
vende të tjera;  

1.4. financimin dhe kompensimin për punët e kryera në lëmin e mbrojtjes së 
bimëve;  

1.5. përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive të subjekteve të përfshira në 
mbrojtjen e bimëve dhe zbatimin e këtij ligji në Kosovë.  

 
Neni 2 

Fushëveprimi 
 
1. Ky ligj siguron kushtet për:  

1.1. mbrojtjen e bimëve dhe produkteve bimore nga organizmat e dëmshëm;  
1.2. parandalimin e futjes dhe përhapjes së organizmave të dëmshëm dhe 

zhdukjen e tyre;  
1.3. identifikimin e organizmave të dëmshëm;  
1.4. prodhimtari optimale dhe qarkullimin e bimëve dhe produkteve bimore;  
1.5. zbatimin e mbikëqyrjes së përhershme të organizmave të dëmshëm, 

vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve të tyre, zbatimin e masave për 
mbrojtjen e bimëve dhe kryerjen e detyrave dhe raporteve të tjera;  

1.6. orientimin dhe monitorimin e zhvillimit të veprimtarive lidhur me mbrojtjen 
e bimëve;  

1.7. mbledhjen, ruajtjen dhe këmbimin e të dhënave dhe informatave;  
1.8. edukimin e popullatës dhe ngritjen e vetëdijes së saj lidhur me mbrojtjen e 

bimëve.  
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Deklarim plotësues - deklarim i cili kërkohet nga një vend importues ku 
malli duhet të futet me një Certifikatë Fitosanitare, me të dhëna plotësuese 
specifike për një dërgesë lidhur me organizmat e dëmshëm të rregulluar me 
këtë ligj;  

1.2. Mall - lloj bime, produkti bimor ose artikull tjetër i cili qarkullohet për 
tregti apo qëllime të tjera;  

1.3. Organ kompetent – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - 
Departamenti për politika bujqësore, tregjet dhe i tregtisë;  

1.4. Dërgesë - një sasi bimësh, produktesh bimore dhe objektesh të tjera të cilat 
lëvizen nga një vend në një tjetër dhe shoqërohen, kur kërkohet, me një 
certifikatë të vetme fitosanitare, ku një dërgesë mund të përbëhet nga një 
apo më shumë mallra apo ngarkesa;  

1.5. Dërgesë në transit - një dërgesë e cila kalon nëpër një vend pa u importuar 
dhe që mund t’u nënshtrohet kontrolleve fitosanitare të cilat sigurojnë që 
dërgesa të mbetet e mbyllur, të mos ndahet, apo kombinohet me ngarkesa të 
tjera dhe as t’i ndryshohet paketimi;  

1.6. Vend i origjinës - vendi në të cilin janë kultivuar bimët dhe nga të cilat janë 
përfituar produktet bimore;  
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1.7. Eksport - transport i bimëve, produkteve bimore dhe objekteve me origjinë 
nga Kosova në vende të tjera;  

1.8. Organizma të dëmshëm - parazitë e patogjenë të bimëve apo produkteve 
bimore, të cilat i përkasin botës bimore apo shtazore ose viruse, fitoplazma 
apo patogjenë të tjerë;  

1.9. Vlerësim i organizmave të dëmshëm - procedurë zyrtare e grumbullimit, 
ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave mbi praninë e organizmave të 
dëmshëm në bimë, në bazë të përcjelljes së gjendjes shëndetësore, të 
hulumtimeve sistematike, kontrollit inspektues apo procedurave të tjera si 
dhe të dhënave plotësuese;  

1.10. Import - çfarëdo futje e dërgesave në pikat hyrëse të Kosovës, pa marrë 
parasysh destinimin e tyre sipas Ligjeve Doganore, përveç kalimit transit;  

1.11. Leje Importi - dokument zyrtar i cili autorizon importin e një malli në 
përputhje me kërkesat specifike fitosanitare për import;  

1.12. Inspektim - kontrolli vizual zyrtar i bimëve, produkteve bimore apo 
objekteve të tjera për të përcaktuar praninë ose jo të organizmave të 
dëmshëm për të përcaktuar në se janë përmbushur rregullat fitosanitare;  

1.13. Inspektor - person i autorizuar nga Ministria për zbatimin e këtij ligji;  
1.14. Hyrje - hyrje e një organizmi të dëmshëm në zona në të cilat prania e tyre 

nuk ka qenë e vërtetuar më parë dhe që rezulton i pranishëm; 
1.15. Listë e organizmave të dëmshëm - listë e organizmave të dëmshëm, hyrja 

dhe përhapja e të cilave është e ndaluar apo e trajtuar me këtë ligj;  
1.16. Ngarkesë – numër i njësive të një malli të vetëm të identifikueshëm për nga 

homogjeniteti i përbërjes, origjinës, etj. si pjesë të një dërgese;  
1.17. Ministria - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural;  
1.18. Monitorim - proces zyrtar i vazhdueshëm për verifikimin e situatave 

fitosanitare;  
1.19. Kontroll zyrtar - zbatim aktiv i ligjeve dhe akteve nënligjore fitosanitare dhe 

zbatim i procedurave të detyrueshme fitosanitare me objektiv zhdukjen ose 
kufizimin e veprimit të organizmave të dëmshëm karantinorë ose menaxhimin 
e parazitëve jo karantinorë që trajtohen në këtë ligj, që përfshin:  
1.91.1. zhdukjen ose kufizimin e tyre në zonat e infektuara;  
1.91.2. mbikëqyrjen në zonat e rrezikuara; dhe  
1.91.3. masat lidhur me kontrollet e lëvizjeve drejt e brenda zonës apo 

zonave të mbrojtura, përfshirë masat që aplikohen në importim.  
1.20. Objekte të tjera - vende, pajisje për ruajtje, trajtime, përpunime të bimëve 

dhe produkteve bimore, materiale paketimi, mjete transportuese, kontejnerë, 
apo materiale të tjera që përdoren për kultivimin e bimëve dhe organizmave 
të tjerë, mjete dhe materiale të cilat mund të përmbajnë dhe bartin 
organizma të dëmshëm për bimët që u nënshtrohen masave fitosanitare;  

1.21. Organizëm i dëmshëm - çdo lloj apo biotip bimor, shtazor ose agjent 
patogjen i dëmshëm për bimët ose produktet bimore;  

1.22. Analizë e rrezikut të Organizmave të dëmshëm - procesi i vlerësimit të të 
dhënave biologjike apo i të dhënave të tjera shkencore dhe ekonomike për të 
përcaktuar nëse një organizëm është i dëmshëm dhe nëse duhet të trajtohet 
në ligj dhe shkallën e rreptësisë së masave fitosanitare që merren kundër tij;  



 
Ligjet administrative 

 636 

1.23. Vlerësim i rrezikut nga organizmat e dëmshëm – vlerësim i probabilitetit 
të hyrjes dhe përhapjes të një organizmi të dëmshëm dhe i madhësisë së 
pasojave të mundshme ekonomike që bart;  

1.24. Menaxhimi i rrezikut nga organizmat e dëmshëm - vlerësim dhe 
zgjedhja e rrugëve të ndryshme për të ulur rrezikun e hyrjes dhe përhapjes 
së një organizmi të dëmshëm;  

1.25. Certifikatë Fitosanitare - dokument zyrtar i cili vërteton gjendjen 
fitosanitare të çdo dërgese që i nënshtrohet ligjeve fitosanitare dhe e cila 
shoqëron dërgesat e bimëve për eksport, të importuara apo në kalim transit;  

1.26. Masa fitosanitare – çdo ligj, akt nënligjor apo procedurë zyrtare që ka për 
qëllim të parandalojë hyrjen ose përhapjen e organizmave të dëmshëm 
karantinorë ose të kufizojë pasojat ekonomike të organizmave të dëmshëm 
jo karantinorë që trajtohen në këtë ligj;  

1.27. Inspekcioni Fitosanitar – organi përgjegjës për inspektimin e dërgesave 
bimore gjatë import-eksportit të tyre dhe për kontrollin e territorit nëpërmjet 
inspektorëve fitosanitarë;  

1.28. Legjislacioni Fitosanitar - ky ligj dhe çdo akt nënligjor, rregulloret, 
udhëzimet apo tjetër vendim administrativ i nxjerrë nga ministria si edhe 
kontratat dhe marrëveshjet ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve;  

1.29. Vendi i prodhimit – çdo vend apo grupim tokash e trajtuar si njësi e vetme 
prodhimi apo fermë.që mund të përfshijë vendet e prodhimit të cilat 
menaxhohen të veçuara për qëllime fitosanitare;  

1.30. Produkte bimore – produkte të papërpunuara me origjinë bimore si 
drithëra dhe produkte të përpunuara, të cilat falë natyrës së tyre apo 
përpunimit, mund të krijojnë rrezik për hyrjen dhe përhapjen e organizmave 
të dëmshëm. Produktet bimore përfshijnë edhe drurin nëse ai e ruan 
sipërfaqen e tij në kushte natyrore ose pjesë të tij, me apo pa lëvore, të 
përpunuara në formë të pllakave të prera, pjesëza, tallash, mbetje ose 
copëza, dru i gdhendur, material ambalazhi druri, material paketimi prej 
druri të përpunuar që përdoret për transportimin e dërgesave të ndryshme; 

1.31. Pasaportë bimore – dokumenti i lëshuar nga organi kompetent ku 
dëshmohet se janë përmbushur standardet e shëndetit të bimëve dhe 
kërkesat specifike në fuqi për bimët dhe produktet bimore brenda territorit të 
Kosovës;  

1.32. Karantinë bimore - të gjitha veprimtaritë e përcaktuara për të parandaluar 
hyrjen dhe përhapjen e organizmave të dëmshëm karantinorë apo sigurimin 
e kontrollit zyrtar të tyre;  

1.33. Bimë - bimë të gjalla ose pjesë të tyre të gjalla duke përfshirë frytin në 
kuptim botanik me përjashtim të atyre që ruhen me ngrirje të thellë, perimet, 
tuberë, bulbe, rizoma, lule të prera me ose pa gjemba, degë me gjethe, degë 
të prera me gjethe si, kultura indore bimore, micel i kërpudhave dhe polen i 
gjallë, farëra dhe gjermoplazmën;  

1.34. Bimë për mbjellje - bimë të përcaktuara të mbeten të mbjellura apo 
rimbjellura;  

1.35. Pikë e hyrjes – Aeroport ose pikë kufitare tokësore e përcaktuar zyrtarisht 
për importimin e dërgesave, ku inspektori fitosanitar në bashkëpunim me 
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kontrollin Doganor janë të autorizuar të kontrollojnë dërgesa të importuara, 
eksportuara ose rieksportuara;  

1.36. Prodhues në bujqësi - personi fizik apo juridik i cili është pronar, apo 
merret me prodhimin, përpunimin, trajtimin, ruajtjen, tregtimin, 
shpërndarjen apo ndonjë përdorim tjetër të bimëve dhe produkteve bimore;  

1.37. Certifikatë për Rieksport – certifikatë që lëshohet për dërgesat që 
rieksportohen mbasi që inspektimet zyrtare kanë siguruar se në dërgesën e 
re nuk ka rreziqe fitosanitare;  

1.38. Dërgesë e rieksportuar – dërgesë e cila ka qenë importuar në një vend nga 
i cili më pas është eksportuar. Dërgesa mund të ruhet, ndahet, kombinohet 
me dërgesa të tjera ose t’i ndryshohet paketimi - drejt vendit të rieksportit;  

1.39. Regjistrim – akti i miratimit të aktivitetit të prodhimit të bimëve dhe 
produkteve bimore nga organi kompetent;  

1.40. Territor nën trajtim ligjor - një zonë në të cilën, brenda së cilës dhe nga e 
cila bimët, produktet bimore dhe artikuj të tjerë të trajtuar në këtë Ligj ju 
nënshtrohen rregulloreve fitosanitare apo procedurave në mënyrë që të 
parandalohen hyrja dhe përhapja e organizmave të dëmshëm karantinorë ose 
që të kufizohet ndikimi ekonomik i organizmave të dëmshëm jo karantinorë 
që rregullohen me këtë ligj;  

1.41. Farëra – farëra për t’u mbjellë apo që destinohen për mbjellje dhe jo për 
konsum apo përpunim;  

1.42. Mbikëqyrje – proces zyrtar gjatë të cilit grumbullohen dhe mbahen shënim 
të dhëna mbi shfaqjen e organizmave të dëmshëm apo mungesën e tyre 
nëpërmjet shqyrtimeve, monitorimit apo procedurave të tjera;  

1.43. Provë – kontroll zyrtar, jo vizual për të përcaktuar nëse organizmat e 
dëmshëm janë të pranishëm ose për të identifikuar organizmat e dëmshëm;  

1.44. Transferim – çfarëdo transferim i bimëve, produkteve bimore, materialeve 
dhe objekteve të tjera jashtë vendit të prodhimit brenda territorit të Kosovës;  

1.45. Zyrtar publik – angazhimi i ndonjë personi fizik apo juridik për të kryer 
ndonjë aktivitet të caktuar nga Ministria në fushën e mbrojtjes së bimëve.  

 
KREU II 

MBROJTJA E BIMËVE 
 

Neni 4 
Detyrat kryesore 

 
1. Mbrojtja e bimëve përfshinë:  

1.1. identifikimin, përcjelljen, parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së 
organizmave të dëmshëm në bimë, produkte bimore dhe objekte tjera dhe 
zhdukjen apo kontrollimin e tyre;  

1.2. përcaktimin dhe zbatimin e masave fitosanitare;  
1.3. kryerjen e përgjegjësive dhe detyrave të përcaktuara nga konventat 

ndërkombëtare, kontratat dhe marrëveshjet për mbrojtjen e bimëve.  
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Neni 5 
Palët dhe detyrat në fushën e mbrojtjes së bimëve 

 
1. Mbrojtja e bimëve është përgjegjësi e Organit Kompetent, e Inspekcionit 

fitosanitar, zyrtarëve publikë të ngarkuar për mbrojtjen e bimëve sipas nenit 52 i 
këtij ligji dhe prodhuesve bujqësorë.  

2. Ministria, Inspekcionit fitosanitar, zyrtarët publik të ngarkuar për mbrojtjen e 
bimëve dhe prodhuesit bujqësorë duhet të bashkëpunojnë vazhdimisht për 
përcjelljen e gjendjes së shëndetit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 
tjera, në mënyrë që të identifikohet e raportohet hyrja dhe përhapja e organizmave 
të dëmshëm si dhe për zhdukjen apo kontrollin e tyre.  

3. Ministria, nëpërmjet organeve të veta ekzekutive, mbikëqyr, koordinon dhe 
propozon Ligje dhe Akte nënligjore për mbrojtjen e bimëve, farërave, bimëve për 
mbjellje, produkteve për mbrojtjen dhe ushqimin e bimëve.  

4. Zyrtarët publik të ngarkuar me mbrojtjen e bimëve duhet të njoftojnë menjëherë 
inspektorët fitosanitarë dhe organin kompetent për shfaqjet e reja e të papritura të 
organizmave të dëmshëm të listave I.A. dhe II.A.  

5. Çdo person i cili për nga natyra e punës së tij vëren apo dyshon për shfaqje të re e 
të papritur të organizmave të dëmshëm në bimë, duhet të njoftojë organin 
kompetent për mbrojtjen e bimëve apo inspektorët fitosanitarë.  

6. Për sa i përket mbrojtjes së shëndetit të bimëve pyjore, organi kompetent dhe 
zyrtarët publik të ngarkuar me mbrojtjen e pyjeve duhet ta ushtrojnë punën e tyre 
në pajtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore të tij.  

 
Neni 6 

Përgjegjësitë e prodhuesve bujqësor 
 
1. Prodhuesi bujqësor është përgjegjës për:  

1.1. kontrollin e shëndetit të bimëve gjatë kultivimit të tyre, për të identifikuar e 
parandaluar përhapjen e organizmave të dëmshëm në zonat ku kultivohen si: 
ngastra, plantacione, fidanishte, kopshte, pemëtore, serra, bimë natyrore dhe 
produktet bimore, si edhe objekte të tjera në pronësi të tij apo që dikush 
tjetër i shfrytëzon në emër të tij;  

1.2. njoftimin e inspekcionit fitosanitar apo zyrtarëve publik të ngarkuar me 
mbrojtjen e bimëve për paraqitje të reja e të papritura apo për dyshime mbi 
praninë e organizmave të dëmshëm në bimë të listave I.A. dhe II.A. ata 
duhet të njoftojnë menjëherë organin kompetent të Ministrisë;  

1.3. marrjen e menjëhershme të masave të përcaktuara nga organi kompetent apo 
inspeksioni fitosanitar, në mënyrë që të pengohet përhapja dhe të zhduken 
organizmat e dëmshëm;  

1.4. mbajtjen e shënimeve për masat e ndërmarra për mbrojtjen e bimëve dhe 
lejimin e personave zyrtarë për kontrollimin e tyre;  

1.5. lejimin dhe ndihmën gjatë kryerjes së kontrollit inspektues fitosanitar.  
2. Nëse prodhuesi bujqësor nuk zbaton masat e përcaktuara në nënparagrafin 1.1. dhe 

1.3. të këtij neni, inspektori fitosanitar përcakton zbatimin e tyre në vend të 
prodhuesit bujqësor.  
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3. Me përjashtim të dispozitave të nënparagrafit 1.1. dhe 1.3. të këtij neni, prodhuesi 
bujqësor i cili është pronar apo shfrytëzues i bimëve pyjore, është përgjegjës për të 
njoftuar menjëherë inspektorët pyjorë dhe zyrtarët publik të ngarkuar me mbrojtjen 
e pyjeve për shfaqjen e organizmave të dëmshëm të listave I.A. dhe II.A., të cilët 
menjëherë njoftojnë organin kompetent për mbrojtjen e bimëve në pajtim me 
paragrafin 4. neni 5 i këtij ligji.  

 
KREU III 

PARANDALIMI I HYRJES DHE PËRHAPJES SË ORGANIZMAVE 
TË DËMSHËM NË BIMË, PRODUKTE BIMORE DHE NË OBJEKTE 
TË TJERA DHE MASAT PËR LUFTIMIN APO ZHDUKJEN E TYRE 

 
Neni 7 

Listat e organizmave të dëmshëm që rregullohen me këtë ligj 
 
1. Organizmat e dëmshëm, sipas rrezikut për shëndetin e disa lloje bimësh dhe sipas 

natyrës së dëmeve ekonomike në bimët e kultivuara dhe ato pyjore, klasifikohen në 
listat vijuese: 
1.1. Lista I.A.: organizma të dëmshëm, hyrja dhe përhapja e të cilëve ndalohet 

në territorin e Kosovës dhe prania e të cilave nuk është vërtetuar në ndonjë 
pjesë të vendit;  

1.2. Lista I.A.1.: organizma të dëmshëm, hyrja dhe përhapja e të cilëve ndalohet 
në territorin e Kosovës edhe nëse është vërtetuar prania e tyre në ndonjë 
bimë të veçantë apo produkte bimore ose në zona të kufizuara;  

1.3. Lista I.B.: organizma të dëmshëm, hyrja dhe përhapja e të cilave ndalohet në 
zonat e mbrojtura të Kosovës;  

1.4. Lista II.A.: organizma të dëmshëm, hyrja dhe përhapja e të cilëve në Kosovë 
duhet të ndalohet edhe nëse janë të pranishme në disa bimë apo produkte 
bimore dhe shfaqja e të cilave nuk është e vërtetuar në ndonjë pjesë të 
vendit;  

1.5. Lista II.A.I: organizma të dëmshme, hyrja dhe përhapja e të cilave në 
Kosovë duhet të ndalohet nëse janë të pranishme në disa bimë apo produkte 
bimore edhe nëse dihet prania e tyre në vend.  

 
Neni 8 

Lista e dërgesave bimore të rregulluara me këtë ligj 
 
1. Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të cilët bartin organizma të dëmshëm 

që rrezikojnë shëndetin e bimëve, hyrja dhe përhapja e të cilave në vend duhet të 
rregullohet me këtë ligj dhe që klasifikohen si në listat vijuese:  
1.1. Lista III.A.: bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera, hyrja e të cilave në 

Kosovë duhet të ndalohet;  
1.2. Lista III.B.: bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera, hyrja e të cilave 

duhet të ndalohet në zonat e veçanta të mbrojtura;  
1.3. Lista IV.A: bimë, produktet bimore dhe objekte të tjera të cilat duhet të 

plotësojnë kërkesat specifike fitosanitare të vendosura për import dhe 
qarkullim në Kosovë;  
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1.4. Lista IV.B.: bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të cilat, duhet të 
plotësojnë kërkesat e veçanta të vendosura për hyrjen dhe qarkullimin në 
dhe brenda disa zonave të mbrojtura.  

1.5. Lista V.A.: bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të prodhuara në 
Kosovë, të cilat janë bartës potencialë të organizmave të dëmshëm relevant 
për vendin dhe që duhet të shoqërohen me një pasaportë bimore për të 
qarkulluar në gjithë territorin e Kosovës.  

1.6. Lista V.A.I: bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera që vijnë nga vende 
të tjera, të cilat janë bartës potencialë të organizmave të dëmshëm relevant 
për vendin tonë dhe ato duhet të shoqërohen me certifikatë fitosanitare.  

1.7. Lista V.B.: Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të cilët janë bartës 
potencialë të organizmave të dëmshëm relevant për disa zona të mbrojtura 
dhe të cilat duhet të shoqërohen me një pasaportë bimore të vlefshme për një 
zonë të caktuar kur futen apo qarkullojnë brenda asaj zone.  

2. Listat sipas neneve 7 dhe 8 të këtij ligji duhet të vendosen në anekse të veçanta që 
janë pjesë përbërëse e këtij ligji, përveç listës I.B në nenin 7 dhe IV.B dhe V.B në 
nenin 8 të këtij ligji, të cilat ju referohen kërkesave speciale për zonat e mbrojtura, 
përbërja e të cilave përcaktohet në Akte nënligjore përkatëse.  

 
Neni 9 

Kërkesat për raportim për organizmat e dëmshëm karantinorë 
 
1. Kur në Kosovë shfaqen organizma të dëmshëm të përcaktuara sipas listave I.A. 

I.A.1 dhe II.A.1 për gjithë territorin e Kosovës dhe të listës I.B. për zonat e 
mbrojtura, ose kur në bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera shfaqen simptoma 
që vendosin dyshime për praninë e të njëjtave organizmave të dëmshëm, 
prodhuesit bujqësorë dhe zyrtarët publik të ngarkuar me mbrojtjen e bimëve duhet 
të lajmërojnë menjëherë inspekcionin fitosanitar dhe organin kompetent.  

2. Prodhuesi bujqësor duhet të mbrojë bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera në 
përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga Inspektorët fitosanitarë.  

3. Ministria me akt nënligjor e përcakton mënyrën e lajmërimit.  
 

Neni 10 
Laboratori referent fitosanitar 

 
1. Kur dyshohet për praninë e organizmave të dëmshëm, inspektori fitosanitar mund 

të marrë dhe dërgojë disa mostra reprezentative për analiza të mëtejshme në 
laboratorin fitosanitar për diagnostikimin e parazitëve në Institutin Bujqësor të 
Kosovës, Universitetet përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituar.  

2. Laboratori fitosanitar për diagnostikim të parazitëve në Institutin Bujqësor të 
Kosovës, Universitetet përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituara:  
2.1. përdor metodat e duhura për trajtimin dhe ruajtjen e mostrave të 

organizmave të dëmshëm duke parandaluar rrezikun e përhapjes së tyre, 
provon praninë e tyre, mbanë evidencën e mostrave dhe paraqet rregullisht 
shënimet mbi analizat;  

2.2. nëse konstatohen organizma të dëmshëm të përfshira në listat I.A., I.A.1, 
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II.A., II.A.1 apo në listën I.B,.B. dhe II.B. njofton menjëherë organin 
kompetent, i cili nga ana e tij informon prodhuesit bujqësorë dhe subjekte të 
tjera për shfaqjen e organizmave të dëmshëm dhe rrezikun e tyre dhe i 
këshillon për veprimet dhe masat paraprake që duhet të merren. 

 
Neni 11 

Mbajtja e Shënimeve për organizmat e dëmshëm 
 
1. Organi kompetent mban evidencë në mënyrë të rregullt dhe i ruan të gjitha 

shënimet lidhur me shfaqjen e organizmave të dëmshëm në vend për të pasur e 
siguruar të dhëna të sakta me interes kombëtar dhe ndërkombëtar.  

2. Ministria, me akt nënligjorë e përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e 
mbajtjes së shënimeve për:  
2.1. identifikimin e organizmave të rinj të dëmshëm të listave I.A. dhe II.A. në 

Kosovë, të cilat mund të shpallën rregullisht,  
2.2. shpalljen e të dhënave për identifikimin e ri të organizmave të dëmshëm të 

listave I.A. dhe II.A.  
 

Neni 12 
Zonat e rregulluara me këtë ligj 

 
1. Nëse vërtetohet prania e organizmave të dëmshëm dhe ka rrezik për përhapjen e 

tyre në zonën e rregulluar me këtë ligj, inspektori fitosanitar:  
1.1. jep të dhëna për vendndodhjen e tyre dhe urdhëron marrjen e masave 

fitosanitare të përcaktuara nga organi kompetent;  
1.2. në varësi të llojit të organizmave të dëmshëm njofton rregullisht prodhuesit 

bujqësorë për vendin e shfaqjes së tyre.  
2. Ministria, me akt nënligjor përcakton kufijtë e territorit nën mbikëqyrje, masat që 

duhet të merren për identifikimin dhe parandalimin e përhapjes së organizmave të 
dëmshëm, dhe masat që merren në pajtim me nenin 44 të këtij ligji.  

 
Neni 13 

Zonat e mbrojtura 
 
1. “Zonë e mbrojtur” është një zonë e vendit e njohur zyrtarisht nga Organi 

Kompetent, në të cilin:  
1.1. një apo më shumë organizma të dëmshëm që përmenden në këtë ligj, të cilët 

gjenden në një apo më shumë zona të vendit apo të vendeve fqinje, nuk janë 
endemike apo të pranishme, pavarësisht nga kushtet e favorshme për të qenë 
të pranishme.  

1.2. ka rrezik që disa organizma të dëmshëm, në saje të kushteve ekologjike të 
përshtatshme, të vendosen në kultura të caktuara pavarësisht faktit se këta 
organizma nuk janë endemike apo të pranishme në vend.  

2. Një organizëm i dëmshëm do të konsiderohet i vendosur në një zonë për këtë arsye 
ajo e humb statusin e zonës së mbrojtur nëse konstatohet prania e tij dhe nëse atje 
nuk janë marrë masa zyrtarisht për zhdukjen e tij ose këto masa janë treguar të pa-
efektshme për një periudhë të paktën dyvjeçare.  
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3. Në zonat e shpallura zona të mbrojtura, inspektorët fitosanitarë duhet të kryejnë 
mbikëqyrje zyrtare sistematike dhe të rregullta për praninë e organizmave të 
dëmshëm lidhur me të cilët është njohur si zonë e mbrojtur.  

4. Ministria me akt nënligjor e përcakton shpalljen e zonave të mbrojtura, listat e 
organizmave të dëmshëm të përfshira, kushtet për mbikëqyrjen sistematike të tyre 
dhe qarkullimin e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, brenda zonës 
së mbrojtur.  

 
KREU IV 

NDALESAT DHE KUFIZIMET PËR HYRJEN DHE PËRHAPJEN 
E ORGANIZMAVE TË DËMSHËM NË BIMË 

 
Neni 14 

Ndalimi i hyrjes së organizmave të dëmshëm 
 
1. Ndalohet hyrja dhe përhapja e organizmave të dëmshëm të përfshira në listat I.A., 

I.A.1, II.A. dhe II.A.1 në gjithë territorin e Kosovës.  
2. Ndalohet hyrja dhe përhapja e organizmave të dëmshëm të përfshira në listën I.B. 

në zonat e mbrojtura.  
3. Hyrja dhe përhapja e organizmave të dëmshëm të cilët nuk përfshihen në listat 

sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, gjithashtu janë të ndaluara nëse rrezikojnë 
shëndetin e bimëve në territorin e Kosovës.  

 
Neni 15 

Ndalesat e mallrave të importit 
 
1. Në territorin e Kosovës ndalohet importi i bimëve, produkteve bimore dhe 

objekteve të tjera të përcaktuara në listën III.A.  
2. Në zonat e mbrojtura ndalohet importi i bimëve, produkteve bimore dhe objekteve 

të tjera të përfshira në listën III.B.  
3. Ndalohet importi dhe qarkullimi i bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 

tjera të përfshira në listën IV.A, nëse nuk janë zbatuar masat e përcaktuara 
fitosanitare.  

4. Ndalohet importi dhe qarkullimi i bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 
tjera të përfshira në listën IV.B., në territoret e shpallura zona të mbrojtura, nëse 
nuk janë zbatuar masat e përcaktuara fitosanitare.  

5. Ministria me akt nënligjor e përcakton importin dhe qarkullimin e bimëve, 
produkteve bimore dhe objekteve të tjera të përfshira në listat sipas paragrafëve 1., 
2., 3. dhe 4. të këtij neni, nëse ato përbëjnë rrezik për shëndetin e bimëve në 
territorin e Kosovës.  

 
Neni 16 

Hyrja dhe bartja e materialit për hulumtim shkencor 
apo për qëllim të seleksionimit klonal 

 
1. Me përjashtim të dispozitave të nenit 14 dhe 15 të këtij ligji, personat juridikë që 

merren me veprimtari shkencore-hulumtuese, mund të importojnë ose qarkullojnë 
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organizma të dëmshëm të përfshira në listat I.A., I.A.1, IIA, II.A.1, I.B. dhe bimë, 
produkte bimore dhe objekte të tjera të paraqitura në lista III.A., III.B., IV.A. dhe 
IV.B., në qoftë se:  
1.1. janë të pajisur me leje për import;  
1.2. i përdorin ato për ekzaminime, hulumtime ose për punë seleksionuese të 

bimëve;  
1.3. plotësojnë kushtet e parapara profesionale, shkencore dhe teknike, të 

përcaktuara nga organi kompetent.  
2. Lejet sipas paragrafit 1. të këtij neni, lëshohen nga organi kompetent i Ministrisë 

në bazë të kërkesës së bërë nga personi juridik shkencor.  
3. Kërkesa, duhet të përmbajë:  

3.1. të dhëna për paraqitësin e kërkesës;  
3.2. të dhëna mbi organizmat e dëmshëm të bimëve, produkteve bimore dhe 

objekteve të tjera sipas paragrafit 1 të këtij neni.  
3.3. vendin e origjinës dhe prejardhjen e materialit;  
3.4. objektivat e eksperimentit shkencor ose të punës seleksionuese klonale dhe 

kohëzgjatjen;  
3.5. vendin ku kryhet eksperimenti me përshkrimin e pajisjeve e mjeteve 

karantinore;  
3.6. metodën që përdoret për asgjësimin apo trajtimin e materialit pas 

përfundimit të eksperimentit.  
4. Organi kompetent mban evidencë për importin e bimëve sipas nënparagrafit 3.2. të 

paragrafit 3. të këtij neni.  
5. Në momentin e hyrjes së materialit inspektori fitosanitar verifikon nëse ai është në 

përputhje me materialin e kërkuar dhe nëse janë të gjitha dokumentet e nevojshëm 
si: certifikata e origjinës dhe leja e importit e lëshuar nga organi kompetent.  

6. Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera të cilat gjatë masave të përmendura 
rezultojnë të infektuara nga organizmat e dëmshëm të treguar në paragrafin 1. të 
këtij neni dhe gjithë bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera me të cilat kanë 
qenë në kontakt ose mund të jenë kontaminuar, duhet të asgjësohen ose të trajtohen 
në pajtim me rekomandimet e paraqitura nga inspektori fitosanitar.  

7. Për ndonjë material, përfshirë organizmat e dëmshme dhe mbase ndonjë material 
tjetër i cili mund të jetë kontaminuar gjatë provave, kur përfundojnë aktivitetet e 
miratuara, inspektori fitosanitar duhet të sigurojë që:  
7.1. materiali, si dhe organizmat e dëmshëm dhe materialet që mund të jenë 

kontaminuar dhe gjithë bimët, produktet bimore ose produkte të tjera me të 
cilat kanë qenë në kontakt ose mund të jenë kontaminuar, duhet të 
asgjësohen, sterilizohen apo t’u nënshtrohen trajtimeve të duhura;  

7.2. mjediset dhe mjetet ku janë kryer veprimtaritë, duhet të sterilizohen ose të 
pastrohen.  

8. Ministria me akt nënligjor e përcakton kërkesat për aftësi profesionale dhe teknike, 
përmbajtjen dhe formularin e lejes për importin e bimëve dhe produkteve të tjera.  
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Neni 17 
Përjashtimet në importin e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera 

 
1. Me përjashtim të dispozitave të neneve 14 dhe 15 të këtij ligji, organi kompetent 

në pajtim me kërkesat e përcaktuara dhe nëse vlerëson se nuk ka rrezik për 
përhapjen e organizmave të dëmshëm, në raste të veçanta mund të lejojë importin e 
bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të cilat kultivohen ose përdorën 
për nevoja personale dhe destinohen për mbjellje ose për përdorim personal të 
menjëhershëm.  

2. Organi kompetent mban shënime për importin e lejuar sipas paragrafit 1. të këtij 
neni.  

 
Neni 18 

Dispozita të veçanta për hyrjen ose qarkullimin e dërgesave bimore 
 
1. Dispozitat e neneve 14 dhe 15 të këtij ligji nuk janë të zbatueshme nëse:  

1.1. dërgesa bimore është në transit në Kosovë;  
1.2. sasi të vogla të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, përfshirë 

artikuj ushqimorë dhe ushqim për kafshë, të destinuara për përdorim 
personal, industrial ose jo komerciale ose për ushqimin e kafshëve gjatë 
transportit. 

2. Sasi të vogla sipas nënparagrafit 1.2 paragrafit 1. të këtij neni duhet të zbatohen 
për: fruta të freskëta dhe perime, përveç patateve, lule të prera dhe buqeta, farëra 
në paketim origjinal, përveç farës së patates, rizoma të bimëve dekorative, pjesëve 
të prera të drurëve halorë - pa rrënjë për festime të ndryshme dhe lule në saksi të 
destinuara vetëm për nevojat e përdoruesve të fundit.  

3. Ministra me akt nënligjor përcakton sasitë e vogla të bimëve sipas këtij neni.  
 

KREU V 
REGJISTRI I PRODHUESVE, PAKETUESVE, PËRPUNUESVE, 

IMPORTUESVE, SHPËRNDARËSVE DHE DEPONUESVE TË BIMËVE 
 

Neni 19 
Kërkesat për regjistrim 

 
1. Personat juridik dhe fizik mund të kryejnë prodhimin, paketimin, përpunimin, 

importin, deponimi dhe shpërndarjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve 
të tjera sipas listave V.A., V.A.1. dhe V.B., nëse ata i përmbushin kërkesat e 
parapara për këto veprimtari dhe janë të regjistruar zyrtarisht në Regjistrin e 
Ministrisë.  

2. Regjistrimi është i detyrueshëm për:  
1.1. prodhues të fidanëve, përpunues, paketues, shpërndarës, deponues të bimëve, 

produkteve bimore dhe objekteve të tjera sipas listave V.A. dhe V.A.I;  
1.2. importuesit e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera sipas listës 

V.B.  
3. Organi kompetent lëshon licencën që vërteton regjistrimin mbas kryerjes së një 

verifikimi inspektues nga inspektorët fitosanitarë.  
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4. Ministria me akt nënligjor e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
Regjistrave.  

 
Neni 20 

Procedura për regjistrim 
 
1. Për t’u regjistruar sipas nenit 19 të këtij ligji, personat me aftësitë e duhura 

profesionale për prodhimin dhe mbrojtjen e bimëve duhet të plotësojnë kërkesat e 
përcaktuara sipas nenit 21 të këtij ligji.  

2. Për regjistrim sipas nenit 21 të këtij ligji, duhet t’i dërgohet një kërkesë me shkrim 
organit kompetent  

3. Ministria merr një vendimin për regjistrimin jo më vonë se tridhjetë (30) ditë nga 
marrja e kërkesës dhe dokumentacionit.  

4. Nëse ndonjë subjekt i regjistruar nuk përmbush detyrimet dhe kërkesat sipas këtij 
ligji, Ministria anulon regjistrimin e tij.  

 
Neni 21 

Detyrat e personave të regjistruar 
 
1. Personat e regjistruar janë të detyruar të: 

1.1. mbajnë shënime për prodhimin, paketimin, përpunimin dhe qarkullimin e 
bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të cilat i kanë në ruajtje 
apo planifikojnë t’i rimbjellin në pronën e tyre, t’i përpunojnë ose 
shpërndajnë në një vend tjetër;  

1.2. mbajnë dhe plotësojnë rregullisht planin e vendosjes aty ku bimët 
kultivohen, përpunohen, ruhen dhe përdoren;  

1.3. kryejnë në mënyrë të rregullt kontrolle vizuale në bimë;  
1.4. lejojnë qasjen e inspektorëve fitosanitarë për të inspektuar dhe kontrolluar 

bimët, vendosjen e tyre dhe dokumentacionin, si dhe për të marrë mostra;  
1.5. lajmërojnë organin kompetent në Ministri ose Inspekcionin fitosanitar për të 

gjitha paraqitjet dhe shtimin e numrit të organizmave të dëmshëm në bimë 
dhe për prodhimtarinë e tyre;  

1.6. paraqesin organit kompetent të gjitha ndryshimet e të dhënave të cilat 
mbahen në regjistër në afatin e përcaktuar nga Ministria;  

1.7. raportojnë brenda afatit të duhur çdo vit organin kompetent dhe 
Inspekcionin fitosanitar për sasinë dhe vendndodhjen e prodhimit dhe 
përpunimit të bimëve dhe të produkteve bimore;  

1.8. bashkëpunojnë me organin kompetent dhe me Inspekcionin fitosanitar në 
mënyrë që të sigurohet mbrojtja e shëndetit të bimëve; dhe  

1.9. të ruajnë dokumentacionin së paku një (1) vit.  
2. Ministria me akt nënligjor i përcakton teknikat e kryerjes së kontrollit shëndetësor 

të bimëve, afatet, përmbajtjen dhe mënyrën e dërgimit të të dhënave të përcaktuara 
sipas nënparagrafit 1.1., paragrafit 1. të këtij neni.  
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Neni 22 
Përjashtime nga regjistrimi 

 
Përjashtuar nga dispozitat e nenit 21, regjistrimi nuk është i detyrueshëm për 
prodhuesit dhe përpunuesit e vegjël të cilët nuk kryejnë prodhim dhe përpunim 
profesional të bimëve, ose kur prodhimi dhe shitja e bimëve, produkteve bimore dhe 
objekteve të tjera të tyre destinohet për nevoja personale të personave fizik në tregun 
lokal që nuk rrezikon përhapjen e organizmave të dëmshëm. 
 

KREU VI 
IMPORTI, EKSPORTI DHE TRANZITI I DËRGESAVE BIMORE 

 
Neni 23 
Importi 

 
1. Importi i bimëve lejohet nëse:  

1.1. importuesi është i pajisur me licencë importi të lëshuar nga organi 
kompetent i Ministrisë,  

1.2. dërgesa e bimëve importohet nëpërmjet pikave hyrëse në të cilat ekziston 
inspekcioni fitosanitar.  

2. Pikat e hyrjes duhet të përmbushin kushtet e përcaktuara për kryerjen e kontrollit 
shëndetësor të dërgesave bimore.  

 
Neni 24 

Kërkesat për importin e dërgesave bimore 
 
1. Dërgesat bimore të përfshira në listën V.A.I., ambalazhi dhe mjetet me të cilat 

transportohet duhet t’i nënshtrohen kontrollit të detyrueshëm të inspektimit 
fitosanitar në pikën e hyrjes, i cili vërteton se:  
1.1. dërgesa bimore shoqërohet me certifikatë fitosanitare;  
1.2. në dërgesën bimore nuk ka prani të organizmave të dëmshëm të listave I.A. 

dhe I.A.1.;  
1.3. në dërgesën bimore nuk ka prani të organizmave të dëmshëm të bimëve, 

produkteve bimore dhe objekteve të tjera nga listave II.A. dhe II.A.1;  
1.4. dërgesa bimore plotëson kërkesat e veçanta fitosanitare në deklaratën shtesë 

në pajtim me listën IV.A.  
2. Çdo dërgesë sipas nënparagrafi 1.1. paragrafit 1., të këtij neni, duhet të shoqërohet 

me certifikatë fitosanitare të vendit të origjinës, ose me certifikatë fitosanitare për 
rieksportim të lëshuar nga vendi i prejardhjes nëse ai nuk korrespondon me vendin 
e origjinës, kur dërgesa bimore duhet të përmbushë kërkesat e listave IV.A. dhe 
IV.B.  

3. Kur një dërgesë sipas paragrafit 1. të këtij neni e shoqëruar me certifikatë 
fitosanitare të vendit të vet të origjinës, transportohet, deponohet, ripaketohet ose 
ndahet në një vend tjetër i cili nuk është vend i origjinës, duhet ta ketë certifikatën 
ose kopjen e saj të noteruar të shoqëruar me certifikatë fitosanitare për rieksport të 
lëshuar nga vendi tjetër.  
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4. Kur një dërgesë sipas paragrafit 1. i këtij neni, importohet në vazhdimësi në më 
shumë se një vend dhe ka me vete më shumë se një certifikatë fitosanitare për 
rieksport, ajo duhet të shoqërohet me certifikatën fitosanitare origjinale ose kopjen 
e saj të noteruar dhe certifikatat fitosanitare origjinale ose kopjet e tyre të lëshuara 
nga të gjitha këto vende.  

5. Çfarëdo dërgesë tjetër e materialit bimorë, materialit prej druri i cili përdoret në 
paketimin apo transportimin e materialit bimorë, ambalazhit apo mjeteve me të 
cilat transportohet materiali bimorë duhet ti nënshtrohet kontrolleve inspektuese në 
pikën e hyrjes nëse inspektori fitosanitar dyshon se ka rrezik për përhapjen e 
organizmave të dëmshëm në bimë.  

6. Ministria me akt nënligjor e përcakton procedurat e kontrollit inspektues sipas 
nënparagrafit 1.2. dhe 1.3. të paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 25 

Kërkesat për import të dërgesave bimore për import në zonat e mbrojtura 
 
1. Çfarëdo dërgesë e përfshirë në listën V.B. e importuar në zonat e mbrojtura, përveç 

kërkesave të përcaktuara në nenin 24 të këtij ligji, duhet të përmbushë edhe 
kërkesat e mëtejshme si vijon: 
1.1. të mos ketë të pranishëm organizma të dëmshëm sipas listës I.B.;  
1.2. të mos përmbajë bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera sipas listës 

III.B. dhe;  
1.3. të përmbushë kërkesat e veçanta fitosanitare sipas listës IV.B.  

 
Neni 26 

Procedurat për importin e dërgesave bimore 
 
1. Importuesit, transportuesit ose përfaqësuesit e tyre dhe personat fizik të cilët i 

importojnë në Kosovë bimë sipas paragrafit 1. të nenit 24 të këtij ligji, janë të 
detyruar: 
1.1. të njoftojnë rregullisht inspekcionin fitosanitar për arritjen e dërgesave të 

importuara ose ripaketuara gjatë transportit, në mënyrë që t’i nënshtrohen 
kontrollit fitosanitar; 

1.2. t’u kërkojnë inspektorëve fitosanitarë që të ndërmarrin gjithë masat e 
përcaktuara lidhur me dërgesat bimore që do të importohen. 

2. Dërgesat bimore sipas nenit 24 të këtij ligji, kontrollohen në pikat e hyrjes të 
Kosovës, ku kryhen edhe procedurat e tjera administrative doganore. Dërgesa nuk 
mund të largohet nga pika e hyrjes nëse nuk janë kompletuar të gjitha vlerësimet e 
nevojshme fitosanitare.  

3. Në raste të veçanta dhe të kërkesave të përcaktuara nga Ministria, nëse nuk ka 
rrezik për përhapjen e organizmave të dëmshëm, kontrolli fitosanitar i dërgesave 
bimore, mund të kryhet në vende të përcaktuara posaçërisht brenda territorit të 
Kosovës por nën mbikëqyrjen e inspektorëve fitosanitarë.  

4. Organet e kontrollit doganor nuk mund të fillojnë procedurat doganore para se 
inspektori fitosanitar të ketë kontrolluar çfarëdo dërgesë bimore sipas nënparagrafi 
1.1. të paragrafit 1. të këtij neni dhe të ketë dhënë lejen e importimit, përveç 
dërgesave në kalim transit.  
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Neni 27 
Procedurat përjashtuese për importin e dërgesave bimore 

 
1. Përjashtuar nga paragrafi 1. neni 17 i këtij ligji, leja e importimit duhet të lëshohet 

për bimët e pranishme në listën V.A.1. pa ndonjë certifikatë fitosanitare apo 
kontroll inspektues fitosanitar kur ato destinohen për përdorim personal ose për 
përdorim të menjëhershëm brenda zonës kufitare të vendit nga importohen bimët, 
produktet bimore dhe objektet tjera.  

2. Sasi të vogla të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera të paraqitura në 
listën V.B., në pajtim me nenin 18 të këtij ligji mund të importohen pa certifikatë 
fitosanitare apo kontroll inspektues fitosanitar.  

 
Neni 28 

Inspektimi në pikën e hyrjes 
 
1. Nëse pas kontrollit janë përmbushur gjithë kërkesat sipas neneve 24 dhe 25 të këtij 

ligji, Inspektori fitosanitar verifikon certifikatën fitosanitare origjinale dhe 
certifikatat e mundshme të rieksportit duke vulosur dhe shënuar datën e hyrjes dhe 
lëshon certifikatën fitosanitare për importim.  

2. Nëse kërkesat paraprake nga neni 27 dhe 28 i këtij ligji, nuk janë përmbushur, 
inspektori fitosanitar me vendim e ndalon importin dhe përcakton masat në pajtim 
me dispozitat sipas paragrafit 1. të nenit 12 të këtij ligji dhe vulos certifikatën 
fitosanitare ose certifikatën e rieksportit me një vulë trekëndëshe të kuqe, për 
bërjen e tyre të pavlefshme.  

3. Nëse gjatë kontrollit inspektues vërtetohet se një pjesë e dërgesës bimore është e 
infektuar me organizma të dëmshëm nga lista I.A., I.A.1, II.A., II.A.1 ose II.B., 
importi i tyre ndalohet.  

4. Inspektori fitosanitar mund të kryejë një kontroll tjetër inspektues nëse ai dyshon 
se dërgesa e importuar, në kundërshtim me atë që raportohet në dokumentet 
shoqëruese, përmban bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera nga lista V.B., ose 
nëse ka rrezik për përhapjen e organizmave të dëmshëm.  

5. Nëse pas kontrollit inspektues, inspektori fitosanitar ka ende dyshim për identitetin 
e dërgesës bimore, posaçërisht për llojin, tipin dhe origjinën e bimëve nga lista 
V.A.1 dhe për praninë e organizmave të dëmshëm sipas listave I.A dhe II.A, ai 
mund të përsërisë kontrollin inspektues, duke u këshilluar me ekspertë të tjerë ose 
duke i dërguar një mostër reprezentative në laboratorin fitosanitar për 
diagnostikimit të parazitëve në Institutin Bujqësor të Kosovës, Universitetet 
përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituar.  

6. Ministria me akt nënligjor e përcakton formën, madhësinë dhe përmbajtjen e vulës 
sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni.  

 
Neni 29 
Eksporti 

 
1. Eksporti i bimëve lejohet nëse:  

1.1. dërgesat bimore janë me origjinë nga Kosova. Para lëshimit të certifikatave 
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fitosanitare, inspektori fitosanitar kryen kontrolle inspektuese, për të 
siguruar se janë përmbushur të gjitha kërkesat fitosanitare të vendit ku do të 
eksportohen dërgesat;  

1.2. dërgesat bimore që eksportohen nuk janë me origjinë nga Kosova, por janë 
deponuar, ripaketuar dhe ndarë në Kosovë. Para lëshimit të certifikatave për 
rieksport, inspektori fitosanitar kryen kontrolle fitosanitare për të siguruar se 
janë përmbushur të gjitha kërkesat fitosanitare të vendit ku do të 
eksportohen dërgesat.  

2. Certifikata për rieksport konsiderohet dokument zyrtar, kur inspektori fitosanitar, 
vërteton përmbushjen e kërkesave sipas nënparagrafit 1.2. të paragrafit 1. të këtij 
neni.  

3. Ministria me akt nënligjor e përcakton formatin dhe përmbajtjen e certifikatave 
fitosanitare.  

 
Neni 30 

Detyrat e eksportuesit 
 
1. Kërkesa për lëshimin e certifikatës fitosanitare dërgohet nga eksportuesi 

inspektoratit fitosanitar i cili është përgjegjës të kryejë kontrollin inspektues dhe të 
marrë një vendim në bazë të kërkesës së eksportuesit brenda afateve të përcaktuara 
nga Ministria.  

2. Eksportuesi, me shpenzimet e veta, duhet të zbatojë të gjitha masat e përcaktuara 
nga inspektori fitosanitar pas inspektimit të dërgesës bimore që do të eksportohet.  

 
Neni 31 

Dërgesa në kalim transit 
 
1. Për dërgesën në kalim transit kontrolli inspektues nuk është i detyrueshëm sipas 

nënparagrafëve 1.1., 1.2., 1.3. dhe 1.4. të paragrafit 1 të nenit 24 të këtij ligji në se 
ajo është e paketuar në mënyrë që nuk rrezikon përhapjen e organizmave të 
dëmshëm dhe nuk deponohet, ndahet, ripaketohet ose kombinohet me dërgesa të 
tjera në territorin doganor të Kosovës.  

2. Nuk lejohet kalim transit i dërgesave të cilat nuk janë në pajtim me dispozitat e 
paragrafit 1 të këtij neni.  

 
KREU VII 

TRANSFERIMI I DËRGESËS SË BIMËVE 
 

Neni 32 
Pasaporta Bimore 

 
1. Pasaporta bimore është dokument zyrtar që lëshohet nga organi kompetent për 

çfarëdo dërgese të bimëve të përfshira në Listën V.A.  
2. Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera në Listat V.A. dhe V.B., me përjashtim 

të atyre që prodhohen nga prodhuesit dhe përpunuesit e vegjël të përcaktuar në 
nenin 25 paragrafi 1 ose ato në pajtim me nenin 27 të këtij ligji, mund të 
qarkullojnë në Kosovë vetëm nëse janë të shoqëruara me pasaportë bimore.  
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3. Sasi të vogla të bimëve, produkteve bimore, ushqimeve ose ushqimeve për kafshë, 
të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni për qëllim përdorimi personal, për 
përdorim jo industrial, bujqësor apo tregtar ose për konsum gjatë transportit, mund 
të qarkullojnë në vend edhe kur nuk shoqërohen me pasaportë bimore, me kusht që 
të mos përbëjnë rrezik për përhapjen e organizmave të dëmshëm.  

4. Me përjashtim të dispozitave të paragrafit 2 të këtij neni, bimët, produktet bimore 
dhe objektet e tjera të destinuara për eksport, mund të qarkullojnë brenda territorit 
të Kosovës nëse ato shoqërohen me certifikata fitosanitare. 

 
Neni 33 

Autorizimi për përdorim të Pasaportës bimore 
 
1. Subjektet e regjistruar sipas paragrafi 2. të nenit 19 të këtij ligji, të cilët duan të 

përdorin pasaportë bimore, duhet t’i bëjnë kërkesë për autorizim të veçantë organit 
kompetent.  

2. Ministria lëshon këtë autorizim të veçantë pasi të ketë marrë raportin miratues nga 
inspekcioni fitosanitar.  

3. Organi kompetent përcakton procedurat për lëshimin e pasaportës që përcaktohen 
në paragrafin 1. të këtij neni, në pajtim me paragrafin 2. të nenit 21 të këtij ligji.  

 
Neni 34 

Llojet e pasaportave bimore 
 
1. Pasaporta bimore përbëhet nga një etiketë apo dokument zyrtar dhe mund të jetë e 

tipave të ndryshme si në vijim:  
1.1. pasaportë e zakonshme;  
1.2. pasaportë e ndryshuar - RP ose PN;  
1.3. Pasaportë për Zonat e mbrojtura - ZP ose PZM.  

2. Etiketat zyrtare shtypen nga organi kompetent dhe mbahen nga personat që i 
përdorin, nën kontrollin e inspektorëve fitosanitarë.  

3. Pasaportat bimore duhet të plotësohen në tërësi me shkronja të shtypit dhe me 
ngjyrë që nuk shlyhet, me emër latin dhe botanik të bimëve apo produkteve 
bimore, pasaporta është e pavlefshme nëse ka pjesë të fshira apo korrigjime të 
pavërtetuara.  

4. Në vend të etiketave të pasaportës sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, lejohet 
përdorimi i pasaportës së thjeshtuar, kur të dhënat që jep pasaporta e që tregojnë 
llojet e veçanta, jepen në një kornizë të veçantë në dokumentin që shoqëron mallin 
-faturë, lidhëse e paketimit.  

5. Ministria me akt nënligjor e përcakton përmbajtjen e pasaportave bimore.  
 

Neni 35 
Përdorimi i Pasaportës bimore 

 
1. Palët e interesuara, nën përgjegjësinë e tyre, duhet t’i vendosin pasaportat bimore 

mbi bimë, produkte bimore, objekte të tjera apo paketimet e tyre, në mënyrë që ato 
të mos të përdoren përsëri.  
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2. Tregtarët me pakicë dhe shpërndarësit e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve 
të tjera si dhe përdoruesit e fundit të cilët merren me prodhimin e bimëve, e ruajnë 
pasaportën bimore për të paktën një (1) vit.  

3. Nëse një pasaportë përdoret për një bimë, produkt bimor ose objekte të tjera të 
importuara nga vende të tjera, ai duhet të tregojë edhe vendin e origjinës.  

4. Kur dërgesat bimore hyjnë në territorin e Kosovës, certifikata fitosanitare mund të 
zëvendësojë pasaportën bimore deri në vendin e parë të destinimit në Kosovë.  

5. Subjektet e autorizuara për të përdorur pasaportë, përveç kërkesave të tjera sipas 
paragrafit 1. të nenit 21 të këtij ligji, duhet të përmbushin kërkesat e veçanta si 
vijon:  
5.1. të paraqesin të gjitha ndryshimet e kërkesave për lëshimin e pasaportave 

bimore organit kompetent brenda afatit të caktuar;  
5.2. të bëjnë kujdes që pasaporta bimore të jetë e plotësuar në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji;  
5.3. të njoftojnë inspektorin fitosanitar brenda afatit të përcaktuar për 

transferimin e dërgesës bimore në zonat e mbrojtura;  
5.4. të lejojnë inspektorin fitosanitar të jetë i pranishëm dhe të ketë qasje ndaj 

dokumentacionit dhe dërgesave në të gjitha fazat e prodhimit dhe 
përpunimit si dhe në pronën e tyre.  

6. Ministria me akt nënligjor e përcakton afatet e paraqitjes dhe ruajtjes së 
dokumenteve.  

 
Neni 36 

Zëvendësimi i Pasaportës -PN 
 
1. Pas lëshimit të saj, pasaporta bimore mund të zëvendësohet me një “pasaportë të 

ndryshuar”, e cila duhet gjithnjë të tregojë kodin e prodhuesit origjinal, në pajtim 
me dispozitat në vijim:  
1.1. në rast të ndarjes apo ndryshimit të statusit fitosanitar të dërgesave, për të 

cilat zbatohen kërkesat e përcaktuara në listën IV.A;  
1.2. me kërkesën e palës së interesuar e cila zyrtarisht është e regjistruar.  

2. Nëse dërgesat bimore ndahen ose përbëhen nga pjesë të ndara, duhet të lëshohen 
pasaporta të ndryshuara për secilën pjesë të dërgesës.  

3. Nëse gjendja e dërgesës bimore ndryshon sipas këtij neni, ndryshimi i pasaportës 
bimore mund të lëshohet vetëm pas përsëritjes së kontrollit inspektues. Kjo 
zbatohet për dërgesat bimore që importohen te lista V.A.1, të cilat shoqërohen me 
certifikata fitosanitare. Pas kryerjes së kontrollit fitosanitar, inspektori fitosanitar i 
propozon organit kompetent lëshimin e pasaportave bimore të ndryshuara, të cilat 
zëvendësojnë certifikatat fitosanitare.  

4. Në rast të përdorimit të pasaportës së ndryshuar, kodit të prodhuesit apo 
importuesit të shënuar në pasaportën origjinale duhet t’i shtohet shenja “RP”.  

5. Pasaporta e ndryshuar mund të lëshohet pas një njoftimi drejtuar organit kompetent 
dhe pas ndonjë inspektimi të mundshëm. Leja për të përdorur pasaportat e 
ndryshuara mund t’u jepet vetëm aplikuesve të cilët ofrojnë siguri për identitetin e 
produkteve dhe për mungesën e rreziqeve për shëndetin e bimëve.  
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Neni 37 
Pasaporta për Zonën e Mbrojtur - ZP ose PZM 

 
1. Çfarëdo dërgesë bimore sipas listës V.B. mund të futet në zonat e mbrojtura, të 

qarkullojë brenda këtyre zonave vetëm kur shoqërohet me pasaporta bimore të 
vlefshme për zonat e mbrojtura, vetëm kur zbatohen të gjitha kërkesat për 
qarkullim.  

2. Ministria me akt nënligjor i përcakton kërkesat për qarkullim sipas paragrafit 1 të 
këtij neni.  

 
Neni 38 

Inspektimet për lëshimin e Pasaportës bimore 
 
1. Çfarëdo dërgesë e bimëve të përfshira në listën V.A.1, të kultivuara apo përdorura 

nga persona regjistrimi i të cilëve është i detyrueshëm dhe të destinuara për të 
qarkulluar, duhet t’i nënshtrohen inspektimit fitosanitar për të siguruar se: 
1.1. nuk janë të infektuara me organizma të dëmshëm të listave I.A. dhe II.A., 

dhe  
1.2. i përmbushin kërkesat e veçanta fitosanitare të listës IV.A.  

2. Çfarëdo dërgesë e bimëve të përfshira në listën V.B, të destinuara për qarkullim 
brenda zonave të mbrojtura, përveç kontrolleve inspektuese sipas nënparagrafi 1.1. 
paragrafit 1. të këtij neni, duhet t’i nënshtrohen kontrolleve inspektuese fitosanitare 
për të siguruar se:  
2.1. nuk janë të infektuara me organizma të dëmshëm të listave I.B. dhe II.B.;  
2.2. i përmbushin kërkesat e veçanta fitosanitare të përcaktuara në listën IV.B.  

3. Kontrollet inspektuese të cilat vërtetojnë përmbushjen e kërkesave sipas 
nënparagrafit 1.1. dhe 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni, kryhen në pajtim me 
metodat e përcaktuara me këtë ligj.  

4. Përveç kontrolleve inspektuese të cilat vërtetojnë përmbushjen e kërkesave sipas 
nënparagrafit 1.1. dhe 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni, në mjediset e blerësit mund 
të kryhen kontrolle të tjera të rastësishme, për të vërtetuar gjendjen shëndetësore të 
bimëve, pavarësisht nga origjina e bimëve, vendi ku bimët janë transferuar, 
kultivuar, përpunuar, ruajtur, shitur apo përdorur në ndonjë mënyrë tjetër.  

5. Nëse gjatë kontrolleve inspektuese, inspektori fitosanitar dyshon për rrezik të 
përhapjes së organizmave të dëmshëm, ose nuk plotësohen kërkesat e parapara për 
qarkullimin e dërgesave, inspektori fitosanitar urdhëron marrjen e masave të 
parapara sipas nenit 44 të këtij ligji. Në rast dyshimi për praninë e organizmave të 
dëmshëm, inspektori fitosanitar mund të mbledhë dhe dërgojë disa mostra tek 
laboratorët fitosanitar për diagnostifikimin e parazitëve në Institutin Bujqësor të 
Kosovës, Universitetet përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituar referentë për 
kontroll në pajtim me paragrafin 1. të nenit 12 të këtij ligji.  

6. Nëse gjatë kontrollit inspektues fitosanitar, konstatohet se një pjesë e dërgesës 
është e infektuar me organizma të dëmshme të pranishme në listat I.A., II.A., I.B. 
ose II.B., nuk duhet të lëshohet pasaporta bimore. Ajo mund të lëshohet vetëm për 
pjesën e cila nuk dyshohet të jetë e infektuar me organizma të dëmshëm dhe nuk 
paraqet ndonjë rrezik për përhapjen e organizmave të dëmshëm me kusht që kjo 
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pjesë të jetë qartë e dallueshme dhe e veçuar nga ajo e infektuar si pjesë, kultivarë 
apo lloje të ndryshme.  

 
KREU VIII 

KONTROLLET FITOSANITARE PËR PRODHIM DHE QARKULLIM 
 

Neni 39 
Mbikëqyrja e kontrollit fitosanitar 

 
1. Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji bëhet nga organi kompetent përmes 

inspekcionit fitosanitar.  
2. Në lëmin e pylltarisë, mbikëqyrja dhe zbatimi bëhet nga organi kompetent, përmes 

inspekcionit fitosanitar dhe organeve përkatëse të pylltarisë.  
 

Neni 40 
Inspektimet dhe kontrollet fitosanitare 

 
1. Inspektimet, kontrollet dhe masat zyrtare të cilat sigurojnë pajtueshmëri ndaj 

dispozitave të këtij ligji do të ekzekutohen nga inspektorët fitosanitarë, të cilët për 
disa raste të veçanta mund të kërkojnë këshilla dhe mbështetje në laboratorin 
fitosanitar për diagnostikim të parazitëve në Institutin Bujqësor të Kosovës, 
Universitetet përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituar.  

2. Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera në listën V.A., përfshirë paketimin 
dhe mjetet e transportit, nëse është e nevojshme, që të qarkullojnë duhet të 
inspektohen zyrtarisht nga inspektorët fitosanitarë, tërësisht ose me mostra për të 
siguruar se:  
2.1. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera nuk janë të infektuara nga 

organizmat e dëmshëm të përfshira në listën I.A.;  
2.2. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera të përfshira në listën II.A nuk 

janë të infektuara nga organizmat e dëmshëm që përshkruhen në të njëjtën 
listë.  

2.3. bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera sipas listës IV.A. janë në pajtim 
me kërkesat e veçanta që përcaktohen në të njëjtën listë.  

3. Inspektimet ndaj personave juridik dhe fizik të regjistruar zyrtarisht në përputhje 
me nenin 22 të këtij ligji kryhen rregullisht. Kontrollet në drejtim të caktuar do të 
kryhen atëherë kur ka dyshime të bazuara se një apo më shumë dispozita të këtij 
ligji nuk përmbushen.  

4. Në bazë të përgjegjësive të përcaktuara nga ky ligj, inspektori fitosanitar është i 
autorizuar të:  
4.1. kryejë kontrolle inspektuese të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 

tjera nën mbikëqyrje;  
4.2. verifikojë regjistrin e prodhuesve, paketuesve, përpunuesve, importuesve 

dhe shpërndarësve të llojeve të veçanta bimore;  
4.3. verifikojë plotësimin e kërkesave nga personat e autorizuar për lëshimin e 

pasaportave bimore dhe personave të tjerë të autorizuar në pajtim me këtë 
ligj;  
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4.4. mbikëqyrë ruajtjen e gjendjes shëndetësore për bimët, produktet bimore dhe 
objektet e tjera sipas autorizimeve të dhëna;  

4.5. lëshojë certifikata fitosanitare për import, eksport dhe rieksport në bazë të 
paragrafit 1., 2. të nenit 34 dhe paragrafit 1. të nenit 35 të këtij ligji;  

4.6. kryen detyra të tjera të përcaktuara nga ky ligj dhe akte të tjera nënligjore 
për mbrojtjen e bimëve.  

5. Inspekcioni fitosanitar i raporton periodikisht organit kompetent të Ministrisë mbi 
rezultatet e punës së tyre inspektuese nëpërmjet raporteve me shkrim gjashtë (6) 
mujore.  

 
Neni 41 

Shpeshtësia e inspektimeve dhe kontrollimeve 
 
1. Inspektimet dhe kontrollimet e përcaktuara në nenin 40 të këtij ligji:  

1.1. janë të lidhura me bimët, produktet bimore, që kultivohen apo përdoren nga 
prodhuesit, që janë të pranishme në territorin e tij dhe në tokat ku ato 
kultivohen;  

1.2. preferohet të kryhen në vendin e prodhimit;  
1.3. kryhen rregullisht në kohën e duhur, të paktën një herë në vit, me vrojtime 

vizuale, përveç kërkesave të veçanta të treguara në listën IV.  
2. Kontrollimet dhe inspektimet mund të kryhen sipas rastit si vijon:  

2.1. në çfarëdo kohë dhe vend atje ku qarkullohen bimët, produktet bimore dhe 
objektet e tjera;  

2.2. në mjediset ku bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera kultivohen, 
prodhohen, deponohen apo shiten, si dhe hapësirat punuese të klientëve;  

2.3. në çdo kohë kryhen kontrollime të tjera për qëllime të tjera nga shëndeti i 
bimëve.  

 
Neni 42 

Inspektimet dhe kontrollet në pajtim me kërkesat e deklaruara fitosanitare 
 
Nëse inspektimet e përcaktuara në nenin 40 të këtij ligji tregojnë se përmbushen 
kushtet e vendosura me këtë ligj, prodhuesi është i autorizuar që menjëherë të përdorë 
pasaportat bimore përkatëse për bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera në listën 
V.A. 
 

Neni 43 
Inspektimet dhe kontrollet të cilat nuk janë në pajtim me kërkesat 

e deklaruara fitosanitare 
 
1. Përveç asaj që përcaktohet në paragrafin 2. të këtij neni, nëse si rezultat i 

inspektimit të paraparë në nenin 40 dhe të zbatuar në pajtim me nenin 41 të këtij 
ligji nuk janë përmbushur kushtet e kërkuara, nuk lëshohet autorizimi për 
përdorimin e pasaportës, ose nëse ai është lëshuar pezullohet apo anulohet.  

2. Nëse pas inspektimit një pjesë e bimëve apo produkteve bimore të kultivuara, 
prodhuara apo të përdorura nga prodhuesi ose përndryshe të pranishme në mjediset 
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e tij, ose kur një pjesë e tokës nuk përbën rrezik për përhapjen e organizmave të 
dëmshëm, dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni nuk do të zbatohet për pjesën në 
fjalë.  

3. Nëse si rezultat i kontrolleve zyrtare të kryera në pajtim me nenin 41, bimët, 
produktet bimore dhe objektet e tjera paraqesin rrezik për përhapjen e organizmave 
të dëmshëm, ato duhet t’u nënshtrohen masave zyrtare të përcaktuara në paragrafin 
2. neni 44 i këtij ligji. Nëse dërgesat e tilla bimore vijnë nga jashtë, Ministria 
njofton vendin e interesuar masat që planifikon të marrë apo që i marrë tashmë, si 
përcaktohet në paragrafin 1. neni 44 i këtij ligji.  

 
Neni 44 

Masat zyrtare të vendosura nga inspektorët fitosanitarë 
 
1. Kur vërtetohen shkeljet e dispozitave ligjore gjatë importimit të dërgesave, 

inspektori fitosanitar duhet të:  
1.1. ndalojë importin e dërgesave dhe transferimin e bimëve, produkteve bimore 

dhe objekteve të tjera, të cilat nuk i përmbushin kërkesat e përcaktuara si 
dhe të urdhërojë asgjësimin e tyre nëse gjenden organizma të dëmshëm që 
rrezikojnë shëndetin e bimëve:  

1.2. urdhërojë trajtimin e duhur të dërgesave bimore, nëse konstatohet prania e 
organizmave të dëmshëm.  

2. Për rastet e përcaktuara sipas paragrafit 1. neni 43 i këtij ligji, bimët, produktet 
bimore apo dheu në fjalë, iu nënshtrohen një apo më tepër masave zyrtare në vijim:  
2.1. ndërprerje e pjesërishme apo e plotë e veprimtarisë prodhuese deri sa të 

vendoset se është eliminuar rreziku i përhapjes së organizmave të dëmshëm;  
2.2. ndalimin i dorëzimit të dërgesës prodhuesit bujqësor derisa të kryhet 

kontrolli inspektues apo deri në rezultatet zyrtare nga ekzaminimi, 
hulumtimi dhe testimi;  

2.3. lejimin e transferimit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera 
që destinohen për përpunim, por nën mbikëqyrjen zyrtare të inspektorëve;  

2.4. lejimin i transferimit të kufizuar të bimëve, produkteve bimore dhe 
objekteve të tjera në vende ku nuk ka rrezik për përhapjen e organizmave të 
dëmshëm, por nën mbikëqyrjen zyrtare të inspektorëve;  

2.5. propozimin organit kompetent për çregjistrim, nëse personi i regjistruar nuk 
plotëson kërkesat e përcaktuara;  

2.6. propozimin organit kompetent për pezullim apo anulim të përdorimit të 
pasaportës bimore; 

2.7. vendosjen e masave administrative;  
2.8. kryerjen e detyrave të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe akte të tjera 

nënligjore për mbrojtjen e bimëve.  
3. Çfarëdo përgjegjësie që rrjedh nga zbatimi i masave të përcaktuara në paragrafin 1. 

dhe 2. të këtij neni duhet t’i ngarkohen personit përgjegjës.  
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KREU IX 
GRUMBULLIMI, KËMBIMI, PËRDORIMI I TË DHËNAVE 

DHE INFORMIMI 
 

Neni 45 
Burimet e të dhënave të nevojshme për qëllime fitosanitare 

 
1. Organi kompetent për qëllime të analizimit dhe realizimit të masave në mbrojtjen e 

bimëve, mund të grumbulloi dhe përdorë të dhëna për nevojat e veta në pajtim me 
këtë ligj nga:  
1.1. regjistri i prodhuesve dhe përpunuesve bujqësorë;  
1.2. regjistri i subjekteve ekonomike;  
1.3. regjistri tatimor - numri i tatimit;  
1.4. numri, kufijtë, sipërfaqja e ngastrës, pronari dhe përdoruesi;  
1.5. baza e të dhënave statistikore për toka bujqësore dhe toka pyjore, të dhënat 

mbi tokat në pronësi publike dhe qiramarrësit e këtyre tokave dhe pyjeve;  
1.6. baza e të dhënave doganore për dërgesat bimore;  
1.7. baza e të dhënave të Institutit Hidro-Meteorologjik të Kosovës;  
1.8. Universitetet përkatëse dhe Institutet e akredituara hulumtuese;  
1.9. të dhëna rajonale dhe komunale.  

2. Të dhënat e grumbulluara nga paragrafi 1. i këtij neni mbahen nga organi 
kompetent apo subjekti i autorizuar nga Ministria.  

3. Organi kompetent për mbrojtjen e bimëve mund të përdorë plane topografike, 
harta, pyetësor dhe plane ortofotografike digjitale.  

4. Mënyra e lidhjes me bazat e tjera të të dhënave dhe metoda e marrjes së të dhënave 
rregullohen nga Ministria, me marrëveshje bashkëpunimi në pajtim me organet e 
tjera administrative përgjegjëse për bazën e të dhënave në kompetencë të tyre.  

 
Neni 46 

Këmbimi i të dhënave 
 
1. Ministria u dërgon të dhënat nga regjistrat dhe bazat e të dhënave, organeve tjera të 

administratës, organeve lokale, për të plotësuar kërkesat e parapara me ligjet në 
fuqi, si dhe për të autorizuar persona juridik dhe ofrues të shërbimeve publike, për 
të kryer aktivitetet në lëmin e mbrojtjes së bimëve.  

2. Organet administrative të cilat posedojnë bazën e të dhënave, harta, plane 
ortofotografike në pajtim me nenin 45 të këtij ligji, mund të këmbejnë të dhënat me 
Ministrinë në bazë të një marrëveshje paraprake.  

 
Neni 47 

Menaxhimi i të dhënave 
 
1. Organi kompetent nëpërmjet organeve administrative të Ministrisë mbledhë, ruan 

dhe publikon vazhdimisht të dhëna të cilat janë të lidhura me sistemim informativ 
në përdorim për nevoja të Ministrisë.  

2. Organet administrative sigurojnë vendosjen dhe lidhjen e sistemit informativ sipas 
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këtij neni me sistemin informativ të Ministrisë dhe me sistemin informativ 
ndërkombëtar në lëmin e mbrojtjes së bimëve, sipas nevojës.  

3. Ministria me akt nënligjor përcakton mënyrën e lidhjes, kushtet për ruajtjen dhe 
mbajtjen e të dhënave në regjistrat, evidencat dhe bazën e të dhënave.  

 
Neni 48 

Shkëmbimi i të dhënave në nivel ndërkombëtare 
 
1. Ministria shkëmben të dhëna në nivel ndërkombëtar për:  

1.1. kompetencat e organeve Qeveritare lidhur me mbrojtjen e shëndetit të 
bimëve;  

1.2. listën e pikave të hyrjes në të cilat lejohet importi i dërgesave bimore në 
Kosovë;  

1.3. listat e organizmave të dëmshëm;  
1.4. shënimet për hyrjen dhe praninë e organizmave të dëmshëm të përfshira në 

listat dhe të dhënat lidhur me zbatimin e masave fitosanitare;  
1.5. hyrjen, shumëzimin e pakontrolluar ose të dhëna për përhapjen e 

organizmave të dëmshëm të papërfshirë në lista, por të cilët paraqesin rrezik 
ekonomik potencial;  

1.6. hyrjen e organizmave të dëmshëm brenda një zone, e cila është shpallur si 
zonë e mbrojtur për ata organizma;  

1.7. raportet sistematike mbi rezultatet e vëzhgimeve në zonën mbrojtur;  
1.8. aktet nënligjore, të nxjerra në bazë të këtij ligji;  
1.9. konstatimin e organizmave të dëmshëm dhe regjistrimin e rasteve të kthimit 

apo asgjësimit të dërgesave nga importi për shkak të mos përmbushjes së 
kushteve shëndetësore;  

1.10. të dhënat dhe informacionet e tjera në pajtim me këtë ligj, në bazë të 
kërkesës së organit apo organizatës ndërkombëtare.  

2. Të dhënat dhe informacionet e tjera mund të jepen në pajtim me konventat dhe 
marrëveshjet e tjera ndërkombëtare.  

 
KREU X 

PROCEDURAT ADMINISTRATIVE 
 

Neni 49 
Kontrollet e dërgesave dhe shpenzimet për analizat laboratorike 

 
1. Shpenzimet e analizave laboratorike të dërgesave të kryera në bazë të kërkesës së 

inspektorit fitosanitar, për të vërtetuar gjendjen e shëndetit të bimëve barten nga 
importuesi.  

2. Kur mostra është e infektuar, të gjitha shpenzimet e kontrollit të dërgesës që janë 
kryer në bazë të kërkesës së inspektorit fitosanitar për të verifikuar gjendjen 
shëndetësore të bimëve, i bart prodhuesi i bimëve tek i cili janë marrë mostrat.  

3. Shpenzimet administrative për zbatimin e masave fitosanitare të ndërmarra në 
pajtim me këtë ligj për mbrojtjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 
tjera, përveç rasteve të fuqisë madhore, i bart prodhuesi bujqësor.  
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4. Shpenzimet për lëshimin e certifikatave fitosanitare dhe pasaportave bimore, i bart 
paraqitësi i kërkesës.  

5. Ministria me akt nënligjor e përcakton kontrollet inspektuese, vlera e taksës sipas 
llojit dhe sasisë së bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera si dhe 
mënyrën e pagesës.  

 
Neni 50 

Kompensimet 
 
1. Nëse inspektori fitosanitar urdhëron marrjen e masave për zhdukjen e organizmave 

dëmtues apo asgjësimin e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera në 
pajtim me këtë ligj, prodhuesi i bimëve mund të marrë një kompensim të 
mundshëm nga organi kompetent me kusht që:  
1.1. të ketë njoftuar në kohë shfaqjen apo dyshimin për praninë e organizmave të 

dëmshëm të përfshira në listat I.A. dhe II.A., ose në rast të zonave të 
mbrojtura, të organizmave të dëmshëm nga lista I.B. dhe II.B. të cilat janë 
nën kontroll zyrtar të përcaktuar me akt nënligjor të veçantë nga Ministria.  

1.2. të ketë zbatuar të gjitha masat fitosanitare vazhdimisht dhe në kohë por ato 
nuk janë treguar të efektshme.  

2. Kompensimin sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk paguhet, nëse organizmat e 
dëmshëm shfaqen në raste importi të dërgesave në Kosovë.  

3. Kur vendimi për kompensim nuk merret ose nuk i dërgohet prodhuesit të bimëve 
brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga paraqitja e kërkesës për pagesën e 
kompensimit, prodhuesi bujqësor mund t’i kërkojë organit kompetent vlerësimin e 
dëmit me anë të padisë.  

4. Ministria me akt nënligjor i përcakton kriteret për të drejtën në kompensim dhe 
shumën e kompensimit.  

 
KREU XI 

PUNA E ORGANEVE PUBLIKE NË MBROJTJEN E BIMËVE 
 

Neni 51 
Puna e organeve publike 

 
1. Punët me interes publik përfshijnë punët në përcjelljen, prognozën e shfaqjes të 

organizmave të dëmshëm, praninë e tyre dhe punët profesionale në lëmin e 
mbrojtjes së bimëve.  

2. Punët për përcjelljen dhe prognozën përfshijnë:  
2.1. monitorimin e organizmave të dëmshëm të pranishëm në bimë, produkte 

bimore dhe objekte të tjera si dhe përcaktimin e afateve optimale për 
luftimin dhe asgjësimin e tyre;  

2.2. identifikimin e shfaqjes dhe shumimin e organizmave të dëmshëm me 
karakter ekonomik;  

2.3. identifikimin e organizmave të dëmshëm në fushë dhe laboratorë;  
2.4. alarmimin dhe njoftimin e popullsisë dhe shërbimeve të tjera të rëndësishme 

për të parandaluar përhapjen e organizmave të dëmshëm, nëpërmjet 
këshillave, udhëzimeve dhe zbatimit të masave fitosanitare;  
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2.5. edukimin dhe trajnimin e prodhuesve në bujqësi për zbatimin e masave që 
lidhen me mbrojtjen e bimëve. 

3. Veprimet teknike për mbrojtjen e bimëve janë:  
3.1. kryerja e ekzaminimeve profesionale laboratorike në bimë, produkte bimore 

dhe objekte të tjera për të diagnostikuar organizmat e dëmshëm;  
3.2. shtim i aftësimit teknik të personave përgjegjës për mbrojtjen e bimëve;  
3.3. lëshimi i pasaportave të bimëve;  
3.4. veprimtaritë hulumtuese-shkencore dhe zhvillimore;  
3.5. kryerja e punëve dhe detyrave tjera teknike që kërkohen në lëmin e 

mbrojtjes së bimëve.  
3.6. dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin për nevojat e mbrojtjes së 

bimëve.  
4. Ministria me akt nënligjor përcakton masat për dezinfektimin, dezinsektimin dhe 

deratizimin për nevojat e mbrojtjes së bimëve.  
 

Neni 52 
Institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e bimëve 

 
1. Institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e bimëve janë:  

1.1. organet përkatëse komunale,  
1.2. laboratorë fitosanitar për diagnostikim të parazitëve në Institutin Bujqësor të 

Kosovës, Universitetet përkatëse si dhe laboratorë tjerë të akredituar;  
1.3. shërbimi këshillimor për prodhimtarinë dhe mbrojtjen e bimëve, dhe  
1.4. personat fizik dhe juridik të cilët i plotësojnë kushtet e parapara dhe që janë 

të regjistruar në Ministri.  
2. Përjashtuar nga dispozitat e këtij neni, mbrojtja e bimëve pyjore kryhet në 

bashkëpunim nga organet institucionale, persona juridik dhe fizik të përcaktuar me 
ligje dhe akte të tjera nënligjore.  

 
Neni 53 

Përgjegjësitë dhe financimi i institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e bimëve 
 
1. Përgjegjësitë e institucioneve të caktuara për mbrojtjen e bimëve janë:  

1.1. zbatimi i punëve ose shërbimeve të vazhdueshme të autorizuara nga 
Ministria;  

1.2. sigurimin e shërbimeve për prodhuesit e bimëve të përfshirë në mbrojtjen e 
bimëve dhe për personat e tjerë të interesuar sipas këtij ligji.  

2. Financimi i ofruesve të shërbimeve në mbrojtjen e bimëve, bëhet nga:  
2.1. pagesa e vlerës së shërbimeve nga përfituesit shfrytëzuesit edhe nëse disa 

shërbime mund të kryhen falas;  
2.2. Buxheti i Qeverisë së Kosovës për kryerjen e punëve publike, për qëllime të 

caktuara.  
3. Ministria me akt nënligjor përcakton përgjegjësitë dhe financimin e institucioneve 

të ngarkuar për mbrojtjen e bimëve.  
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Neni 54 
Mbikëqyrja profesionale 

 
Mbikëqyrja teknike e punëve me interes publik dhe inspektimeve fitosanitare, kryhen 
nga organi kompetent i Ministrisë, përveç mbrojtjen e bimëve në pylltari ku i njëjti 
funksion kryhet në pajtim me ligje dhe akte të tjera nënligjore në fuqi. 
 

Neni 55 
Dhënia e autorizimeve 

 
Ministria lëshon autorizime për kryerjen e punëve me interes publik sipas paragrafit 1. 
nenit 53 të këtij ligji, sipas kritereve të përcaktuara. 
 

Neni 56 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Organit Kompetent 

 
1. Organi kompetent në Ministri kryen punë administrative dhe profesionale në 

mbrojtjen e bimëve dhe punë tjera të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.  
2. Organi kompetent në Ministri angazhohet për kryerjen e punëve në:  

2.1. mbrojtjen e bimëve;  
2.2. koordinimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet organit kompetent dhe 

bartësit e ofruesve të shërbimeve publike;  
2.3. raportimin e vendeve të tjera për çështje lidhur me mbrojtjen e bimëve;  
2.4. grumbullimin i informatave për mbikëqyrje të përhershme të organizmave të 

dëmshëm, lidhur me vlerësimin e gjendjes shëndetësore të bimëve në vend 
dhe për ekzaminimet laboratorike për diagnostikimin e organizmave të 
dëmshëm që përfshihen në listat I.A., II.A., I.B. dhe II.B.;  

2.5. vlerësimin e analizës së rrezikut të organizmave të dëmshëm;  
2.6. hartimin e planeve teknike për përcaktimin e zonave ku kanë hyrë 

organizmat e dëmshëm dhe zonave të rrezikuara, të infektuara dhe të 
mbrojtura, kufizimin apo ndalimin e qarkullimit, importit ose kalimit transit 
të llojeve të veçanta të bimëve;  

2.7. vendosjen dhe mbajtjen e regjistrave, evidencës dhe listave, përcaktimin e 
kufijve të zonave ku është i nevojshëm mbikëqyrje e veçantë;  

2.8. përcjelljen e programit për parandalimin e përhapjes së organizmave të 
dëmshëm, dhe masat për luftimin dhe asgjësimin e tyre;  

2.9. përgatitjen e raporteve, analizave, njoftimeve dhe materialeve të tjera për 
institucionet vendore dhe ndërkombëtare, të cilat Ministria duhet t’i 
informojë dhe të bashkëpunojë me to për përgatitjen e marrëveshjeve dhe 
kontratave ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve dhe zbatimin e tyre;  

2.10. vendosjen dhe mbajtjen e sistemit të informimit për mbrojtjen e bimëve.  
3. Për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen e organizmave të dëmshëm dhe për 

kontrollimin apo asgjësimin e tyre, nëse rrezikohet shëndeti i bimëve, Ministria me 
vendim:  
3.1. ndalon kultivimin e llojeve të veçanta të bimëve dhe klonimin e tyre në një 

territor të caktuar dhe përcakton kufijtë e zonës nën mbikëqyrje;  
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3.2. siguron bashkëpunim mes prodhuesve të bimëve në rastet e kontrollimit dhe 
asgjësimit të organizmave të dëmshëm, dhe  

3.3. merr masa emergjente dhe masa të tjera të nevojshme për zbatimin e këtij 
ligji. 

 
KREU XII 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 57 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë prej pesëqind (500€) deri në njëmijë e pesëqind (1.500€) Euro dënohet 

për kundërvajtje subjekti fizik dhe juridik, nëse:  
1.1. fut në territor apo nuk respekton ndalimin e përhapjes, tregtimit dhe 

mbajtjes së organizmave të dëmshëm për bimët, produktet bimore dhe 
objektet e tjera apo kryhen shkelje të tjera të këtij ligji.  

2. Me gjobë prej dyqind (200€) deri në pesëqind (500€) Euro dënohet për 
kundërvajtje çdo person që:  
2.1. vepron në kundërshtim me nenin 6 të këtij ligji;  
2.2. vepron në kundërshtim me nenin 21 të këtij ligji;  
2.3. nuk kryen kontrolle inspektuese të bimëve, produkteve bimore dhe 

objekteve të tjera në pajtim me paragrafi 1. dhe 2 nenin 38. të këtij ligji;  
2.4. nuk plotëson kërkesat e përcaktuara nga nënparagrafi 5.1. i paragrafit 5. 

neni 35 i këtij ligji;  
2.5. vepron në kundërshtim me nënparagrafin 5.4. të paragrafit 5. të nenit 35 të 

këtij ligji;  
2.6. nuk ruan pasaportën bimore në afatin kohor të përcaktuar nga paragrafi 2. i 

nenit 35 i këtij ligji;  
2.7. jep të dhënat për përhapjen e organizmave të dëmshëm të konstatuara dhe 

nuk është i autorizuar për publikimin e të dhënave pa lejen e Ministrisë, 
sipas nenit 11 dhe 13 të këtij ligji.  

3. Me gjobë nga pesëqind (500€) deri dymijë e pesëqind (2.500€) Euro dënohet për 
kundërvajtje çdo person që:  
3.1. qarkullon bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera sipas nenit 16 dhe 

paragrafit 1. të nenit 37 të këtij ligji;  
3.2. vepron në kundërshtim me nenin 37 dhe paragrafin 1. të nenit 38 të këtij ligji;  
3.3. është i autorizuar të merret me fidanet dhe nuk lëshon pasaportën bimore 

duke shkelur nenet 32, 33 dhe 34 të këtij ligji;  
3.4. vepron në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji;  
3.5. importon dërgesa bimore në zonat e mbrojtura në kundërshtim me nenin 25 

të këtij ligji;  
3.6. nuk iu përgjigjet kërkesave të përcaktuara nga inspektori fitosanitar sipas 

paragrafit 2. neni 30 i këtij ligji;  
3.7. vepron në kundërshtim me dispozitat nga paragrafi 1. neni 31 i këtij ligji.  

4. Me gjobë nga njëmijë (1.000€) deri pesëmijë (5.000€) Euro dënohet për 
kundërvajtje personi që:  
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4.1. vepron në kundërshtim me nenin 19 të këtij ligji;  
4.2. vepron në kundërshtim me nenin 14 të këtij ligji;  
4.3. vepron në kundërshtim me paragrafët 1., 2., 3. dhe 4. të nenit 15 dhe me 

paragrafin 1. të nenit 16 të këtij ligji;  
4.4. importon dërgesa të bimëve dhe produkteve bimore pa lejen e Ministrisë 

dhe vepron në kundërshtim me nënparagrafët 1.1 dhe 1.2. paragrafi 1. i 
nenit 23 të këtij ligji;  

4.5. nuk zbaton masat sipas paragrafit 1. neni 26 i këtij ligji, të urdhëruara nga 
Inspekcioni fitosanitar;  

4.6. kryen punë me interes publik për mbrojtjen e bimëve në kundërshtim me 
nënparagrafin. 1.4. paragrafi 1. i nenit 52. të këtij ligji.  

 
KREU XIII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 58 
 
1. Çështje të tjera lidhur me mbrojtjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të 

tjera i referohen Ligjit për materialin fidanor dhe Ligjit për farëra.  
2. Ndryshimet dhe plotësimet e listave për organizmat e dëmshëm për bimët, 

produktet bimore dhe objektet e tjera sipas neneve 7 dhe 8 të këtij ligji, të cilat 
trajtohen me akte nënligjore nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural, në harmoni me Direktivat e BE-së dhe të organizatave të tjera 
ndërkombëtare, duhet të zbatohen.  

 
Neni 59 

 
Anekset I deri VI janë pjesë përbërëse e këtij ligji. 
 

KREU XIV 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 60 

 
Të gjitha mjetet e grumbulluara në pajtim me këtë ligj do të derdhën në Buxhetin e 
Kosovës. 
 

Neni 61 
 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji i nxjerr Ministria brenda afatit kohor prej 
dymbëdhjetë (12) muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 62 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr.02/L-95 për Mbrojtjen e Bimëve 
dhe legjislacionin sekondar që buron nga ky ligj. 



 
Ligji Nr. 04/L-120 për mbrojtjen e bimëve 

 663 

Neni 63 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-120 
13 dhjetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-064-2012, datë 28.12.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 1 / 17 JANAR 2013, 
PRISHTINË 



 
Ligjet administrative 

 664 

LIGJI Nr. 02/L-98 
PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË BIMËVE 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (j) dhe 9.1 26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e dt. 15 maj 2001). 
 
Me qëllim të rregullimit ligjor për mbrojtjen e varieteteve të bimëve dhe të drejtat e 
seleksionuesve të bimëve, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË BIMËVE 
 

KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij Ligji është rregullimi i procedurave për mbrojtjen e varieteteve të 
bimëve, dhënien dhe mbrojtjen e të drejtës së seleksionuesit të bimëve. 
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Neni 2 
 
Ky Ligj siguron kushte për varietetet e të gjitha gjinive dhe llojeve bimore duke 
përfshirë edhe kryqëzimet në mes të gjinive dhe llojeve që mund të mbrohen me këtë 
ligj. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
Termet e përdorura për qëllime të këtij Ligji kanë këto domethënie: 
Ministria nënkupton Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
Seleksionues i bimëve nënkupton personin fizik apo juridik i cili e ka krijuar, 
seleksionuar, zbuluar ose krijuar varietetin vetë ose në bashkëpunim me ndonjë person 
tjetër fizik apo juridik. 
Aplikues nënkupton personin fizik apo juridik i cili ka parashtruar aplikacionin. 
E drejta e seleksionuesit të bimëve nënkupton të gjitha të drejtat që kanë të bëjnë me 
të drejtat e seleksionuesve të bimëve, sipas këtij ligji. 
Mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve nënkupton personin fizik apo juridik 
të cilit ju ka njohur e drejta e seleksionuesit të bimëve. 
Varietet nënkupton një bimë e cila grupohet në kuadër të një klasifikimi botanik të 
veçantë të një niveli më të ulët, grupet e të cilave pa marrë parasysh kushtet e rritjes 
mund të jenë: 

(i) të definuara nga të shprehurit e karakteristikave që rezultojnë nga një 
gjenotip i caktuar ose nga kombinimi i gjenotipeve,  

(ii) të dallueshme nga çfarëdo bime tjetër të grupuara me një shprehje dhe së 
paku me një karakteristikë të përmendur dhe,  

(iii) të konsiderohet si njësi që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë për tu 
shumëzuar në mënyrë të pandryshueshme.  

Varietet i mbrojtur nënkupton varietetin për të cilin është lëshuar vendimi për 
mbrojtjen e tij. 
Material riprodhues nga varieteti i mbrojtur nënkupton cilën do pjesë të materialit 
për shumim apo materiali i fituar nga varieteti i mbrojtur i cili mund të përdoret për 
shumimin e mëtejshëm të atij varieteti. 
Mostër zyrtare nënkupton mostrën zyrtare të materialit për shumim të varietetit të 
mbrojtur të bimëve. 
Regjistër i aplikacioneve nënkupton regjistrin dhe procedurat për mbrojtjen e një 
varieteti të bimëve. 
Zyra për mbrojtjen e varietetit të bimëve nënkupton zyrën për të drejtat e varietetit 
bimor në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, e cila është 
përgjegjëse për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me dhënien e të drejtave të 
seleksionuesve të bimëve. 
Licenca e detyrueshme nënkupton dhënien e licencës për shfrytëzuesit e varietetit të 
mbrojtur në rastin e interesit publik dhe mos përmbushjes së kritereve të përcaktuara 
me nenin 42 paragrafi 1 të këtij ligji. 
Person nënkupton çdo person fizik apo juridik. 
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Neni 4 
 
Të gjitha procedurat për mbrojtjen e një varieteti, regjistrin e aplikacioneve si dhe 
regjistrin e varieteteve të mbrojtura do ti menaxhoj zyra për mbrojtjen e varieteteve të 
bimëve. 
 

KAPITULLI II 
KUSHTET PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË BIMËVE 

 
Neni 5 

 
5.1. Varieteti duhet të mbrohet përmes njohjes të së drejtës së seleksionuesit të 

bimëve.  
5.2. E drejta e seleksionuesit të bimëve duhet t’u njihet kur varieteti është:  

a) i ri,  
b) i dallueshëm,  
c) uniform,  
d) i qëndrueshëm dhe  
e) i identifikuar me emrin e përcaktuar sipas këtij ligji.  

 
Neni 6 

Varieteti i ri 
 
6.1. Varieteti është i ri në datën e aplikimit në qoftë se ai është shfrytëzuar me 

pëlqimin e personit të autorizuar në Kosovë për një kohë jo më tepër se një vit 
para datës së aplikimit.  

6.2. Në rastet kur aplikacioni është jashtë Kosovës për një kohë jo më tepër se katër 
vite para datës së aplikimit si dhe për rastet me pemë dhe hardhi të rrushit jo më 
shumë se gjashtë vite nga data e lartcekur.  

6.3. Shitja apo shfrytëzimi ekonomik i varietetit sipas paragrafit 6.1 dhe 6.2 të këtij 
neni nuk përfshinë:  
a) shfrytëzimin dhe tregtimin e varietetit pa pëlqimin apo dijeninë e personit të 

autorizuar,  
b) kontratën e bartjes të së drejtës në varietet,  
c) kontratën e kultivimit, shumimit, përpunimit dhe deponimit të materialit për 

shumim apo materialit të fituar të varietetit për personin e autorizuar me 
kusht që ai person tërësisht të mbaj të drejtën e veçantë pronësore të 
materialit të shumuar apo të riprodhuar të fituar si dhe prodhimeve të tyre,  

d) eksperimentimet fushore dhe testimet laboratorike apo eksperimentimet 
përpunuese në përmasa të vogla me qëllim të vlerësimit të vlerës kultivuese 
dhe përdoruese të varietetit me kusht që kjo është bërë nga personi i 
autorizuar,  

e) testimin zyrtar të varietetit me qëllim të futjes në Listën e varieteteve,  
f) shitjen e materialit të fituar nga fazat e ndryshme të krijimit të varietetit të ri 

me kusht që ai material i fituar do të përdoret për shfrytëzim final.  
6.4. Materiali për shumim i varietetit që përdoret në mënyrë të njëpasnjëshme për 
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prodhimin apo krijimin e varietetit tjetër apo hibridit, konsiderohet të jetë 
eksploatuar për qëllime të përfitimit kur bimët apo pjesët e ndryshme bimore 
apo të varietetit tjetër janë eksploatuar. 

 
Neni 7 

Dallueshmëria 
 
7.1. Varieteti është i dallueshëm nëse është qartë i ndryshëm në parim së paku me 

një karakteristikë të rëndësishme nga ndonjë varietet tjetër i njohur.  
7.2. Varieteti është i njohur, nëse:  

a) është mbrojtur dhe i cekur në regjistrin e varieteteve në ndonjë vend tjetër 
deri në atë ditë;  

b) një aplikacion për mbrojtjen e varietetit është plotësuar në ndonjë vend tjetër 
dhe procedura është kompletuar përmes mbrojtjes së varietetit apo me futjen 
e varietetit në regjistrin e varieteteve, dhe  

c) materiali për shumim i varietetit apo materiali i fituar është tregtuar apo 
përdorur për qëllime profiti.  

 
Neni 8 

Uniformiteti 
 
Varieteti është uniform në qoftë se karakteristikat e tija të cilat janë bazë për dallimin 
nga varietetet tjera janë në masë të mjaftueshme uniforme në shprehjen e tyre, 
përkundër dallimeve apo ndryshimeve të cilat mund të priten nga karakteristikat e 
veçanta të shumimit të tyre. 
 

Neni 9 
Qëndrueshmëria 

 
Varieteti është i qëndrueshëm në qoftë së karakteristikat relevante të tij mbesin të 
pandryshuara pas shumimit të përsëritshëm apo, në rastet e ndonjë cikli të veçantë të 
shumimit. 
 

Neni 10 
 
10.1. Çdo emërtim, i cili siguron dallueshmërinë e varietetit mund të regjistrohet si 

emër i varietetit të mbrojtur dhe mund të konsistojë nga çfarëdo fjale, kombinim 
fjalësh, kombinim fjalësh dhe figurash apo kombinim i shkronjave dhe figurave, 
përveç nëse me këtë ligj përcaktohet ndryshe.  

10.2. Emërtimi i propozuar nuk duhet të regjistrohet si emër i varietetit të mbrojtur 
nëse ai:  
a) është i pa përshtatshëm për shkaqe gjuhësore;  
b) pengon identifikimin e varietetit;  
c) konsiston vetëm nga figurat, përjashtim vetëm atëherë kur kjo është praktikë 

e rëndomtë;  
d) është identik apo i ngjashëm me emrin e përcaktuar të një varieteti ekzistues 
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të të njëjtit lloj apo llojit të afërt, përveç nëse varieteti ekzistues nuk është 
më në qarkullim apo shfrytëzim dhe emërtimi i tij nuk paraqet ndonjë 
rëndësi të veçantë;  

e) devijon apo shkakton konfuzion sa i përket origjinës, karakteristikave, 
vlerës, përdorimit, njohjes apo prejardhjes gjeografike;  

f) konsiston nga emri botanik, emri i përgjithshëm i gjinisë apo llojit, ose 
përfshin emër të tillë i cili mund të krijoj konfuzion;  

g) përmban emra sikurse janë "varietet, varietet i kultivuar, formë, hibrid, 
kryqëzim" apo përkthime të këtyre termeve;  

h) krijon konfuzion rreth seleksionuesit apo personit të autorizuar;  
i) është në kundërshtim me rendin publik dhe moralitetin;  
j) është në kundërshtim me ligjin e të drejtave të pronës.  

10.3. Nëse ndonjë varietet ka qenë i mbrojtur apo i regjistruar në regjistrin e 
varieteteve, ose dorëzuar një aplikacion për njohjen e të drejtës së 
seleksionuesit.  

10.4. Në mënyrë të veçantë, varieteti i përcaktuar në Kosovë, mund të regjistrohet nën 
emrim tjetër, por vetëm nëse përdorimi i emrit paraprak nuk është i 
përshtatshëm për arsye gjuhësore ose në rastet kur është në kundërshtim me 
rendin publik dhe moralitetin.  

10.5. Llojet bimore ngushtë të lidhura nga paragrafi 10.2 i këtij neni si dhe më shumë 
kritere të detajizuara për regjistrimin e emrit të varietetit rregullohen me akte 
nënligjore nga Ministria.  

 
Neni 11 

 
11.1. Përdorimi i emrit të varietetit të mbrojtur është i detyrueshëm. Materiali për 

shumim i varietetit të mbrojtur mund të hyjë dhe të qarkulloj në treg vetëm në 
qoftë se emri i varietetit të mbrojtur është në listën e varieteteve të mbrojtura.  

11.2. Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk zbatohen nëse materiali për shumim i 
varieteteve të mbrojtura është përdorur për qëllime jo komerciale.  

11.3. Emri i përdorur për varietetin e mbrojtur duhet të jetë i njëjtë në të gjitha vendet, 
me përjashtim të rasteve të përjashtuara nga neni 10 paragrafi 10.4 i këtij ligji.  

11.4. Kur varieteti tregtohet, përdorimi i emrit të varietetit të mbrojtur i shoqëruar së 
bashku me markën tregtare apo ndonjë tregues tjetër duhet të lejohet, me kusht 
që emri i varietetit të mbesë i dallueshëm.  

11.5. Emri i cili është identik apo konfuz dhe shumë i ngjashëm me emrin e varietetit 
të mbrojtur nuk mund të përdoret për ndonjë varietet tjetër.  

 
KAPITULLI III 

TË DREJTAT E SELEKSIONUESIT TË BIMËVE DHE PERSONI 
I AUTORIZUAR PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE 

 
Neni 12 

 
12.1. Personi i autorizuar për varietetin e mbrojtur si dhe për të drejtat e seleksionuesit 

të bimëve është seleksionuesi i varietetit apo i autorizuari i tij ligjor.  
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12.2. Nëse shumë persona kanë krijuar, seleksionuar, zbuluar dhe zhvilluar varietetin 
së bashku, autorizimi për mbrojtjen e varietetit dhe të drejtat e seleksionuesit të 
bimëve duhet të bie mbi ta apo trashëgimtarët ligjor të tyre.  

12.3. Nëse shumë persona kanë krijuar, seleksionuar, zbuluar dhe zhvilluar një 
varietet ndaras nga njëri tjetri, personi i cili i pari parashtron kërkesën 
autorizohet për të drejtat e seleksionuesit të bimëve.  

12.4. Kur seleksionuesi është një i punësuar i një personi juridik dhe të drejtat e 
obligimet janë të vendosura përmes kontratës, përvetësimi i autorizimit 
përcaktohet përmes kësaj kontrate.  

 
Neni 13 

 
13.1. Të drejtat e seleksionuesit të bimëve mund të zbatohen për personin e autorizuar 

nga neni 12 i këtij ligji, i cili është qytetar i Kosovës, personi tjetër me 
vendqëndrim në Kosovë dhe personi tjetër juridik me zyrë të regjistruar në 
Kosovë. 

13.2. Personave fizik dhe juridik, vendor dhe të huaj, ju njihet e njëjta e drejtë e 
mbrojtjes së varieteteve në Kosovë sikurse personave fizik dhe juridik vendor, 
në qoftë se është përcaktuar me kontrata dhe konventa ndërkombëtare.  

13.3. Në procedurat e zyrës, personi i huaj fizik dhe juridik shfrytëzon të drejtat e këtij 
ligji përmes procedurave të përfaqësimit nga personi fizik që është banor i 
Kosovës apo personit juridik me zyre të regjistruar në Kosovë.  

 
KAPITULLI IV 

TË DREJTAT E SELEKSIONUESIT TË BIMËVE 
 

Neni 14 
 
14.1. Të drejtat e seleksionuesit të bimëve njihen përmes mbrojtjes së varietetit të 

bimëve.  
14.2. Të drejtat e seleksionuesit të bimëve përfshijnë vetëm të drejtën për shfrytëzimin 

ekonomik dhe përdorimin e varietetit të mbrojtur.  
 

Neni 15 
 
15.1. Autorizimi i mbajtësit së të drejtave të seleksionuesit të bimëve kërkohet për 

shfrytëzimin e varietetit të mbrojtur për: 
a) prodhimin dhe reproduktimin e materialit për shumim, 
b) tregtimin e materialit për shumim, duke përfshirë eksportimin dhe 

importimin, dhe 
c) deponimin e materialit të varietetit të mbrojtur nga paragrafi (a) dhe (b) të 

këtij neni. 
15.2. Autorizimi i mbajtësit së të drejtës së seleksionuesit të bimëve gjithashtu 

kërkohet për shfrytëzimin e materialit të fituar të varietetit të mbrojtur, nëse: 
a) materiali i fituar është siguruar përmes shfrytëzimit të pa autorizuar të 

materialit për shumim të varietetit të mbrojtur, si dhe 
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b) mbajtësi i së të drejtës së seleksionuesit të bimëve nuk ka pasur mundësi të 
përshtatshme për të aplikuar për të drejtat e seleksionuesit të bimëve për 
materialin për shumim të këtij varieteti. 

15.3. Autorizimi i mbajtësit së të drejtës së seleksionuesit të bimëve gjithashtu 
kërkohet për: 
a) varietetet të cilat në thelb janë përfituar nga varietetet e mbrojtura, përveç 

nëse varieteti i mbrojtur si i tillë është varietet i përfituar;  
b) varietetet të cilat nuk dallohen qartë nga varietetet e mbrojtura;  
c) varietetet apo hibridet prodhimtaria e të cilave kërkon shfrytëzimin e 

përsëritur të varietetit të mbrojtur.  
15.4. Një varietet i caktuar është në parim varietet i përfituar nëse: 

a) varieteti fillestar apo ndonjë varietet tjetër i cili është përfituar nga varieteti 
fillestar, është shfrytëzuar si material bazë për seleksionimin ose zbulimin e tij;  

b) është i dallueshëm sikurse është përcaktuar në nenin 7 të këtij ligji, si dhe  
c) me përjashtim të dallimeve të cilat rezultojnë nga veprimet e përfitimit, ai 

konfirmon varietetin fillestar në paraqitjen apo shprehjen e tipareve 
karakteristike të cilat rezultojnë nga gjenotipet apo kombinimet e 
gjenotipeve të varietetit fillestar.  

 
Neni 16 

 
E drejta e seleksionuesit të bimëve nuk është shkelur nëse varieteti i mbrojtur është 
shfrytëzuar apo përdorur për: 

a) qëllime private jo komerciale;  
b) qëllime eksperimentale;  
c) seleksionimin e varieteteve të reja;  
d) nëse materiali i fituar i varietetit të mbrojtur të një lloji të caktuar bimorë, i 

prodhuar nga fermeri në pronat e veta, përdoret për mbjelljet e mëtejshme 
në fermën e tij dhe fermeri duke shfrytëzuar këtë mundësi, paguan një 
shumë të mjaftueshme tek mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit të bimëve;  

e) shuma e paguar është e mjaftueshme në qoftë se është dukshëm më e ulët 
sesa shuma e ngarkuar për prodhimtarin e licencuar të materialit për shumim 
të këtij varieteti në të njëjtën sipërfaqe;  

f) prodhuesit të cilët shfrytëzojnë mundësinë për mbjelljen e mëtejshme në 
pajtim me pikën (e) të këtij neni, duhet ti prezantojnë të gjitha të dhënat për 
sipërfaqet e mbjelljet e mëtejshme tek mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit 
të bimëve me kërkesën e tij;  

g) fermerët e vegjël duhet të përjashtohen nga kjo pagesë në pajtim me pikën 
(e) të këtij neni;  

h) llojet bimore nga pika (d) të këtij neni si edhe kriteret për fermerët e vegjël, 
përcaktohen me akte nënligjore nga Ministria.  

 
Neni 17 

 
17.1. Të drejtat e seleksionuesit të bimëve, janë të shkelura nëse materiali për shumim 

i varietetit të mbrojtur apo materialit të përfituar nga ai varietet tregtohet nga 
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vetë mbajtësi i varietetit apo nga ndonjë person në marrëveshje në rastet kur: 
a) shfrytëzon tërë bimën, ndonjë pjesë bimore apo prodhimet e varietetit të 

mbrojtur apo varietetit të përfituar prej tij, për reproduksion të mëtejshëm;  
b) eksporton materialin e varietetit të mbrojtur apo varietetit të përfituar nga ai, 

i cili mund të përdoret për reproduksion të mëtejshëm, në vendin apo shtetin 
ku lloji apo gjinia bimore e kësaj bime nuk mund të mbrohet.  

17.2. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë nëse materiali që eksportohet ka për qëllim 
përdorimin final të tij. 

 
Neni 18 

 
18.1. E drejta e seleksionuesve të bimëve vlen nga dita e njohjes së kësaj të drejte për 

kulturë lavërtarie dhe perimore 25 vite, ndërsa për pemë dhe hardhi të rrushit 30 
vjet.  

18.2. Të drejtës së seleksionuesit të bimëve do t’i skadojë afati në fund të vitit të 25-të 
kalendarik duke filluar nga data e njohjes së kësaj të drejte për kultura lavërtarie 
dhe perimore, kurse për pemë dhe hardhi të rrushit pas vitit të 30-të nga data e 
njohjes së kësaj të drejte, nëse me këtë ligj apo akte nënligjore përcaktohet 
ndryshe.  

18.3. Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 18.1 të këtij neni, personi i autorizuar 
nga neni 12 i këtij ligji i cili ka arkivuar aplikacionin e kompletuar, do të ketë të 
drejtë për një pagesë jo të njëanshme, nëse gjatë procedurës për mbrojtjen e 
varietetit ndonjë person ekonomikisht ka shfrytëzuar apo eksploatuar varietetin 
për të cilin është arkivuar aplikacioni, në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji.  

18.4. Personi i autorizuar ka të drejtë për këtë pagesë vetëm për periudhën në mes të 
datës së publikimit të aplikacionit në Gazetën zyrtare dhe datës kur të jetë dhënë 
e drejta e seleksionuesit të bimëve.  

18.5. E drejta e seleksionuesit të bimëve ndërpritet kur:  
a) mbajtësi i së të drejtës së seleksionuesit të bimëve kërkon një gjë të tillë;  
b) me kalimin e afatit kohorë të paraparë në paragrafin 18.1 të këtij neni;  
c) me shlyerjen apo heqjen e vendimit me të cilin është dhënë kjo e drejtë.  

 
KAPITULLI V 

PROCEDURAT PËR MBROJTJEN E VARIETETIT 
 

Neni 19 
Organet Kompetente 

 
19.1. Zyra për mbrojtjen e varietetit të bimëve ka këto kompetenca dhe detyra: 

a) për të menaxhuar procedurat administrative për mbrojtjen e varieteteve dhe 
regjistrimin e emërtimeve në pajtim me këtë ligj;  

b) për të mbajtur regjistrin e aplikacioneve dhe regjistrin e varieteteve të 
mbrojtura;  

c) për të shpallur apo publikuar në Gazetën zyrtare listën e varieteteve të 
mbrojtura;  

d) të përcaktoi dhe shpall konformë dispozitave ligjore të Ligjit për Gazetën 
Zyrtare aplikacionet për njohjen e të drejtës së seleksionuesit të bimëve;  
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e) bashkëpunon me organizatat dhe shoqatat ndërkombëtare, organizatat 
qeveritare dhe joqeveritare vendore dhe të huaja, në fushën e mbrojtjes së 
varieteteve të bimëve;  

f) bashkëpunon në aspektin teknik dhe profesional me zyrtarët kompetent të 
vendeve tjera në fushën e testimit të varieteteve dhe kontrollimin e mbajtjes 
së varieteteve;  

g) shkëmben rezultatet e testimit të varieteteve si dhe informatat tjera të cilat 
janë në kompetencën e tyre me organet kompetente të vendeve tjera, dhe  

h) monitoron përmbushjen e obligimeve të mbajtësit së të drejtave të 
seleksionuesit të bimëve.  

19.2. Kryerja e detyrave tjera në sferën e mbrojtjes së varieteteve të bimëve 
përcaktohet me akte nënligjore nga Ministria.  

 
Neni 20 

 
20.1. Ministria, emëron një komision ekspertësh për mbrojtjen e varieteteve t bimëve 

që përbëhet prej 5 anëtarëve. Komisioni zgjedh kryetarin dhe zëvendëskryetarin.  
20.2. Komisioni nga paragrafi 20.1 i këtij neni duhet të veproj sipas dispozitave të 

këtij ligji.  
20.3. Komisioni kryen punët profesionale gjatë procedurave, në funksion të mbrojtjes 

së Varieteteve të bimëve.  
20.4. Procedura e punës së Komisionit dhe kompensimi i anëtarëve do të rregullohet 

me akt nënligjor nga Ministria.  
 

Neni 21 
Fletë regjistrimet 

 
21.1. Zyra duhet të mbajë regjistrin e aplikacioneve dhe regjistrin e varieteteve të 

mbrojtura me këtë Ligj.  
21.2. Regjistri i aplikacioneve duhet të përmbajë:  

a) të dhënat për aplikuesin, seleksionuesin dhe procedurat e përfaqësimit;  
b) datën e aplikimit të kompletuar;  
c) identifikimin e llojeve bimore;  
d) emrin e propozuar për varietetin apo emërtimin e përkohshëm dhe  
e) propozimin për tërheqjen e aplikacionit.  

21.3. Regjistri i varieteteve të mbrojtura duhet të përmbajë:  
a) llojet bimore dhe regjistrin e emërtimeve të varieteteve, duke përfshirë të 

gjitha sinonimet;  
b) përshkrimin zyrtarë të varietetit ose dokumentet referuese nga dosja e 

dokumenteve të cilat përmbajnë përshkrimin zyrtarë të varietetit;  
c) në rastet e varieteteve, prodhimtaria e të cilave kërkon përdorimin e 

përsëritur të varieteteve tjera respektivisht pjesëve apo komponentëve të 
ndryshme, këto komponentë duhet të ceken;  

d) emrin dhe mbiemrin e mbajtësit të së drejtës së seleksionuesit të bimëve, 
dhe procedurat e përfaqësimit;  

e) datën e dhënies dhe të ndërprerjes së mbrojtjes së varietetit të bimëve së 
bashku me arsyet për ndërprerjen;  
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f) emrin dhe adresën e personit tek i cili është bartur e drejta për shfrytëzimin 
ekonomik të varietetit përmes kontratës së licencës;  

g) emrin dhe adresën e personit tek i cili është dhënë licenca e detyrueshme, në 
pajtim me këtë ligj dhe datën e skadimit të kësaj të drejte.  

21.4. Zyra do të mbajë dosjen e dokumentacionit në formën origjinale apo të kopjeve 
së paku për pesë vite pas tërheqjes apo refuzimit të aplikacionit si dhe pas pesë 
viteve pas skadimit së të drejtës së seleksionuesit të bimëve.  

21.5. Përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit do të përcaktohet me akte 
nënligjore nga Ministria.  

 
Neni 22 

 
22.1. Regjistri i aplikacioneve dhe regjistri i varieteteve të mbrojtura janë publike.  

a) Zyra është e obliguar për të siguruar për secilin person fizik apo juridik i cili 
paraqet interesim zyrtarë, në bazë të Ligjit për qasje në dokumente zyrtare, 
qasje publike në këto dokumente:  

b) dokumentet e aplikimeve,  
c) dokumentet për njohjen e të drejtave të seleksionuesit të bimëve dhe  
d) dokumentacioni për testimet zyrtare të varieteteve.  

22.2. Përjashtim nga dispozita e paragrafit 22.2 të këtij neni, aplikuesi mund të kërkoj 
sa i përket një hibridi, që dokumentacioni rreth komponentëve të varietetit, nuk 
duhet të jetë lëndë për qasje publike.  

 
Neni 23 

Shpenzimet e procedurës 
 
23.1. Pagesat dhe kostot e ekzaminimit teknik të aplikacionit, shpenzimet e testimit të 

varietetit, shpenzimet e publikimit si dhe shpenzimet e shërbimeve tjera, i bartë 
aplikanti ose mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve.  

23.2. Lloji dhe shuma e pagesave dhe shpenzimeve nga paragrafi 23.1 i këtij neni 
rregullohet me akt nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 24 

Procedurat për mbrojtjen e varieteteve 
 

24.1. Procedurat për mbrojtjen e varietetit duhet të fillojnë në bazë të një aplikacioni 
të parashtruar në Zyre.  

24.2. Zyra merr vendim lidhur me veprimet e mëtejme të aplikimit, me procedurë 
ligjore.  

 
Neni 25 

 
Aplikacioni duhet të plotësohet në formular i cili do të ketë të dhëna: 

a) për aplikuesin, përfaqësuesin e tij apo personin e autorizuar; 
b) për seleksionuesin përveç kur ai është vetë aplikuesi;  
c) emrin në gjuhën latine dhe gjuhët zyrtare të vendit për llojin dhe varietetin;  
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d) propozimin për emërimin e varietetit apo emrin e përkohshëm të varietetit;  
e) vendi - shteti në të cilin aplikacioni veç është arkivuar, datën e aplikimit në 

atë vend nëse procedurat e aplikimit kërkojnë një gjë të tillë;  
f) përshkrimin teknik të varietetit, si dhe  
g) në rastet e varieteteve gjenetikisht të modifikuar, miratimi paraprak për 

testimin e varietetit në pajtim me rregullat për organizmat gjenetikisht të 
modifikuar do të kërkohet së bashku me aplikacionin.  

 
Neni 26 

 
26.1. Zyra do të kontrolloj nëse aplikacioni është kompletuar dhe plotësuar si duhet, si 

dhe a janë përmbush të dhënat për kryerjen e pagesave.  
26.2. Nëse aplikacioni nuk është kompletuar apo plotësuar si duhet dhe nëse pagesat 

nuk janë paguar, zyra kërkon nga aplikuesi për t’i kompletuar ato si dhe të 
paguaj pagesat brenda afatit prej 30 ditëve pas marrjes së njoftimit. Nëse një 
aplikues nuk përmbush obligimet ndaj zyrës në afatin e përcaktuar, aplikacioni i 
tij me vendim të zyrës do të konsiderohet si lëndë e pa vlerë.  

26.3. Vërtetimi për aplikimin e kompletuar lëshohet për aplikuesin. Aplikacioni i 
kompletuar hyn në regjistrin e aplikacioneve dhe si i tillë publikohet apo shpallet 
në Gazetën Zyrtare. Si datë e aplikimit llogaritet data e pranimit të aplikacionit 
të kompletuar.  

26.4. Një ekstrakt nga aplikacioni i kompletuar publikohet në Gazetën Zyrtare tre 
muaj pas paraqitjes së aplikacionit.  

 
Neni 27 

 
27.1. Një aplikues i cili ka parashtruar një aplikim për mbrojtjen e një varieteti në 

Kosovë mundet pas paraqitjes së aplikacionit të kompletuar për të njëjtin 
varietet në vendet tjera të kërkoj të drejtën e përparësisë, në kushtet aktuale të 
ndërsjella.  

27.2. E drejta për përparësi nga paragrafi 27.1 i këtij neni duhet saktësisht të kërkohet 
nga aplikuesi në aplikacionin e tij.  

27.3. Aplikuesi mund të shfrytëzoj të drejtën e përparësisë në Kosovë jo më vonë se 
12 muaj pas paraqitjes të aplikacionit të kompletuar në vendin tjetër.  

 
Neni 28 

 
28.1. Për aplikacionin e publikuar në Gazetën Zyrtare duke u bazuar në paragrafin e 

26.4 të nenit 26 të këtij ligji, çdo person i cili ka interes të veçantë ligjor, mund 
të paraqes vërejte gjatë procedurës për mbrojtjen e varietetit.  

28.2. Vërejtjet do të referohen vetëm në përmbushjen e kushteve apo kërkesave nga 
nenet 6, 7, 8, 9 dhe 10 të këtij ligji apo në autorizimet për mbrojtjen e varietetit 
në pajtim me nenin 12 të këtij ligji.  

28.3. Vërejtjet duhet të bëhen në formë të shkruar dhe të njëjtat të jenë të 
dokumentuara.  

28.4. Zyra duhet t’i dërgoj vërejtjet e marra te aplikuesi dhe do të kërkoj nga ai që të 
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përgjigjet në vërejtjet e bëra jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes së atyre 
vërejtjeve.  

28.5. Zyra do t’i përgjigjet personit i cili ka bërë vërejtjet së paku 3 muaj pas datës së 
pranimit të vërejtjeve.  

 
Neni 29 

Procedurat e ekzaminimit 
 
29.1. Zyra duhet të kontrolloj nëse aplikacioni i përmbush kërkesat zyrtare në atë 

mënyrë që të dhënat e aplikacionit kontrollohen nëse varieteti është i ri dhe nëse 
aplikuesi është i autorizuar për të drejtat e seleksionuesit të bimëve.  

29.2. Nëse është konstatuar apo vendosur që kushtet nga neni 5 dhe 12 të këtij ligji 
nuk janë plotësuar, atëherë ky aplikacion do të refuzohet.  

 
Neni 30 

 
30.1. Zyra do të ekzaminoj përshtatshmërinë e emrit të propozuar për varietetin. Kur 

emri i propozuar është në kundërshtim me dispozitat e nenit 10 paragrafi 10.2 i 
këtij ligji, Zyra duhet të njoftoj aplikuesin për të propozuar një emër të ri për 
varietetin. Propozimi duhet të prezantohet jo më vonë se tre muaj pas marrjes së 
njoftimit.  

30.2. Në procedurën për mbrojtjen e varietetit të ri, zyra është e obliguar që të përdorë 
ekskluzivisht emërtimin e varietetit i cili është regjistruar në regjistrin e 
aplikacioneve për mbrojtjen e varietetit të ri.  

 
Neni 31 

 
31.1. Nëse kushtet nga nenet 26 dhe 29 të këtij ligji janë plotësuar, ekzaminimi teknik 

duhet të ndërmerret për secilin varietet me qëllimi që: 
a) të vërtetoj nëse varieteti bën pjesë në njësinë botanikore, e që është lloji apo 

gjinia bimore, e paraqitur në aplikacion;  
b) të definoi nëse varieteti është i dallueshëm, uniform dhe i qëndrueshëm 

sipas neneve 7, 8 dhe 9 të këtij ligji), dhe  
c) të përgatisë përshkrimin zyrtarë të varietetit me kusht që kushtet nga dy 

pikat e paragrafit të këtij neni të jenë plotësuar.  
31.2. Ekzaminimi teknik do të kryhet duke u bazuar në rezultatet e kontrollimit të 

varietetit në fushë dhe në laboratorë.  
31.3. Kontrollimi është i detyruar dhe mund të kryhet nga:  

a) institucioni profesional i autorizuar në Kosovë ose  
b) nga aplikuesi në qoftë se kërkohet nga zyra.  

31.4. Kur zyra nuk e realizon ekzaminimin vetë atëherë ekzaminimi i varietetit do të 
sigurohet nga institucioni i autorizuar nga zyra.  

31.5. Për ekzaminimin teknik të varietetit, zyra mund të shfrytëzojë rezultatet e 
ekzaminimeve të fituara në vendin tjetër i cili ka kushte agroklimatike të 
krahasueshme, me kusht që ekzaminimi të jetë kryer sipas standardeve 
ndërkombëtare të ekzaminimit.  
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31.6. Kushtet, kriteret, procedurat dhe metodat e ekzaminimit të varietetit do të 
rregullohen me akte nënligjore nga Ministria.  

 
Neni 32 

 
32.1. Aplikuesi duhet të paraqesë të gjitha të dhënat e nevojshme, dokumentet apo 

materialin për shumim të kërkuar për ekzaminimin teknik të varietetit për 
qëllimet e specifikuara në paragrafin 31.1 të nenit 31 të këtij ligji.  

32.2. Dështimi për të paraqitur apo siguruar informatat e kërkuara sipas kushteve nga 
paragrafi 32.1 i këtij neni për shkaqe të pa arsyeshme do të shkaktoj që një 
aplikacion të refuzohet.  

 
Neni 33 

Mbrojtja e varietetit 
 
33.1. Kur rezultatet e ekzaminimit vërtetojnë që varieteti i përmbush kërkesat nga 

neni 31 i këtij ligji si dhe aplikuesi i ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara, 
zyra do të lëshoj vendimin për mbrojtjen e varietetit e cila do të shpallet në 
Gazetën zyrtare.  

33.2. Të dhënat nga vendimi zyrtar për mbrojtjen e varieteti apo për refuzimin e tij do 
të hyjnë në regjistrin e aplikimit.  

33.3. Me vendim zyrtar për mbrojtjen e varieteteve, certifikata valide për të drejtat e 
seleksionuesit të bimëve që nga dita e aprovimit zyrtarë, do të lëshohet për 
mbajtësin e së drejtës të seleksionuesit të bimëve.  

33.4. Në bazë të miratimit zyrtar të vendimit për mbrojtjen e varieteteve, të dhënat 
relevante do të futen në regjistrin e varieteteve të mbrojtura.  

33.5. Forma dhe përmbajtja e certifikatës për të drejtat e seleksionuesit të bimëve do 
të përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.  

 
Neni 34 

Skadimi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve 
 
34.1. Me kërkesën e mbajtësit të së drejtës së seleksionuesit të bimëve nga neni 18 

paragrafi 18.5 pika (a) të këtij ligji, zyra lëshon vendimin për ndërprerjen e 
njohjes të së drejtës së seleksionuesit të bimëve.  

34.2. Të drejtat e seleksionuesit të bimëve do të ndërpriten një ditë pas marrjes së 
deklaratës me shkrim nga mbajtësi i varietetit.  

34.3. Në bazë të vendimit zyrtar nga paragrafi 34.1 i këtij neni, ndërprerja e së drejtës 
së seleksionuesit të bimëve do të shpallet në Gazetë zyrtare.  

 
Neni 35 

 
Zyra shpall vendimin për mbrojtjen e varietetit si të pavlefshëm në rastet kur 
konstatohet se: 

a) varieteti nuk është i ri sipas neni 6, ose i dallueshëm sipas nenit 7 të këtij 
ligji;  
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b) varieteti nuk ka qenë uniform sipas nenit 8, i qëndrueshëm sipas nenit 9 të 
këtij ligji;  

c) të drejtat e seleksionuesit të bimëve kanë qenë të njohura tek personi që nuk 
është i autorizuar për atë, dhe kur personi i autorizuar nuk ka sjellë ndonjë 
akt dëshmi për autorizimin e tij nga neni 37 i këtij ligji.  

 
Neni 36 

 
Zyra do të pezulloj vendimin për mbrojtjen e varietetit, pa pëlqimin e mbajtësit të 
varietetit, atëherë kur: 

a) konstatohet se mbajtësi i varietetit ka dështuar në përmbushjen e obligimeve 
të tij nga neni 44 i këtij ligji.;  

b) nuk i përmbush kërkesat e bëra në formë të shkruara nga zyra për të siguruar 
materialin për shumim apo dokumentacionin relevant me qëllim të 
verifikimit të mbajtjes së varietetit nga neni 44 paragrafi 44.2 i këtij ligji;  

c) mbajtësi i varietetit nuk përmbush kërkesën me shkrim të zyrës për të 
siguruar propozimin e ri për emërimin e varietetit nga paragrafi 38.1 i nenit 
38 të këtij ligji brenda afatit të caktuar;  

d) mbajtësi i varietetit nuk paguan tarifat vjetore për të drejtat e seleksionuesit 
të bimëve për të mbetur në fuqi nga neni 43 i këtij ligji.  

 
Neni 37 

 
37.1. Kur personi i cili nuk është i autorizuar me të drejtat e seleksionuesit të bimëve 

paraqet një aplikacion për mbrojtjen e varietetit apo ju ka njohur e drejta e 
seleksionuesit të bimëve, personi i autorizuar duhet të sjellë një akt dëshmi për 
caktimin apo bartjen e të drejtës së seleksionuesit të bimëve tek ai.  

37.2. Kërkesa nga paragrafi 37.1 i këtij neni do t arkivohet pas datës së publikimit të 
aplikacionit për mbrojtjen e varietetit të ri në Gazetën Zyrtare, por jo më vonë se 
5 vite.  

37.3. Kur të drejtat e pajustifikueshme janë bartur tek pala e tretë sipas paragrafit 37.1 
të këtij neni, bartja do të bëhet e pavlefshme.  

37.4. Pavarësisht nga dispozita e paragrafit 37.3 të këtij neni, mbajtësi i ndonjë të 
drejte për shfrytëzim të fituar me besim të plotë dhe i cili ka ushtruar të drejtat e 
tij para fillimit të procedurës nën paragrafin 37.1 të këtij neni, mund të vazhdoj 
shfrytëzimin e varietetit me kusht që do ti bëhet pagesa adekuate personit të 
autorizuar.  

 
Neni 38 

Heqja e emrit të varietetit 
 
38.1. Emri i regjistruar në regjistrin e aplikacioneve apo në regjistrin e varieteteve të 

mbrojtura do të hiqet nën këto kushte: 
a) kur aplikuesi ose mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit të bimëve kërkon një 

gjë të tillë dhe vërteton se ka të drejtë për këtë veprim; arsyet për pezullim si 
dhe emërtimi i ri duhet të prezantohet;  
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b) kur është definuar ose përcaktuar se emri i varietetit është regjistruar 
përkundër arsyeve për refuzim në pajtim me nenin 10 të këtij ligji;  

c) kur mbajtësi i varietetit ose ndonjë palë tjetër zyrtarisht e ka të ndaluar që të 
përdorë këtë emërtim.  

38.2. Aplikuesi i mbajtësit t së drejtës së seleksionuesit të bimëve menjëherë do të 
njoftohet në shkruarjen e propozimit apo ankesës për pezullimin e emërimit 
përmes zyrës i cili do të kërkoj që emërtimi i ri të sugjerohet jo më vonë se tre 
muaj pas marrjes së ankesës.  

38.3. Pas kryerjes së procedurave sipas nenit 30 të këtij ligji, emërtimi i sugjeruar do 
të hyj në regjistër dhe do të publikohet në Gazetën Zyrtare me kusht që ai i 
plotëson kushtet dhe kriteret e rregulluara me këtë ligj.  

 
Neni 39 

Dëmshpërblimet 
 

39.1. Në procedurën për mbrojtjen e varietetit, mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit 
të bimëve, aplikuesi ose çdo person tjetër në procedurë, i cili për shkaqe të 
arsyeshme dështon për të paguar tarifat apo të përmbush obligimet tjera ndaj 
Zyrës e që humb të drejtat e seleksionuesit të bimëve, ka të drejtë ankimi.  

39.2. Kërkesa duhet të jetë parashtruar jo më vonë se 60 ditë pas skadimit të arsyes 
për mos plotësimin e obligimit, por jo më vonë se një vit pas skadimit të afatit 
për përmbushjen e obligimeve. Kërkesa duhet të përmbajë sqarimet dhe të 
dhënat për pagesën e tarifave.  

39.3. Kur kërkesa të jetë pranuar, zyra saktëson afat të ri në të cilin aplikuesi duhet t’i 
përmbushë obligimet e pa plotësuara.  

39.4. Personi i cili ka kërkuar dëmshpërblim, nuk ka të drejtë për të kërkuar ndonjë 
kompensim nëse gjatë kohës në mes të humbjes dhe kthimit të së drejtës së tij, 
ndonjë person që me mirëbesim ka lidhë kontratë për shfrytëzimin e varietetit të 
mbrojtur.  

 
KAPITULLI VI 

BARTJA E TË DREJTAVE T SELEKSIONUESIT TË BIMËVE 
DHE CAKTIMI PËR PËRDORIMIN E TË DREJTAVE 

TË SELEKSIONUESIT TË BIMËVE 
 

Neni 40 
 
40.1. Mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve mund të kontraktoj për të bartur 

pjesërisht apo në tërësi të drejtën e tij tek personi tjetër për shfrytëzimin 
ekonomik të varietetit të mbrojtur.  

40.2. Aplikuesi ose personi i autorizuar mund të bartë të drejtën për të arkivuar në 
dosje një aplikacion për mbrojtjen e një varieteti të ri.  

40.3. Kontrata për bartjen e të drejtës nga paragrafi 40.1 dhe 40.2 të këtij neni duhet të 
përpilohet në formë të shkruar, në të kundërtën do të konsiderohet e pavlerë.  

40.4. Bartja apo transferimi i të drejtave nga paragrafi 40.1 dhe 40.2 i këtij neni nuk 
duhet të ndikoj në të drejtat paraprake të një personi të tretë.  
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40.5. Bartja e të drejtës së seleksionuesit të bimëve nuk ka fuqi ligjore për personin e 
tretë përderisa kontrata nuk është futur në regjistrin përkatës. Kërkesa për futjen 
në regjistrin përkatës të kontratës për bartjen e të drejtave mund të parashtrohet 
nga cila do palë kontraktuese.  

 
Neni 41 

 
41.1. Mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve mund të kontraktoj bartjen e së 

drejtës për shfrytëzimin ekonomik të varietetit të mbrojtur pjesërisht apo në 
tërësi tek personi i tretë.  

41.2. Kontrata për licencën hynë në regjistrin përkatës me kërkesën e njërës nga palët 
kontraktuese.  

41.3. Kontrata për licencën e cila nuk ka hyrë në regjistrin përkatës nga paragrafi 41.2 
i këtij neni, nuk ka fuqi ligjore.  

41.4. Dispozitat për marrëdhëniet detyrimore do të shfrytëzohen për të përcaktuar 
formën, mënyrën e hyrjes në kontratë, përmbajtjen e kontratës për licencën si 
dhe mbrojtjen ligjore të saj.  

 
Neni 42 

 
42.1. Në rastet e interesit publik dhe nëse varieteti i mbrojtur ekonomikisht nuk 

shfrytëzohet në shkallë të mjaftueshme nga vetë mbajtësi i së drejtës së 
seleksionuesit të bimëve ose ndonjë person tjetër që ka autorizimin e tij, dhe ai 
nuk shpreh dëshirën ti jap të drejtën për shfrytëzim një personi tjetër apo vendos 
kushte të pa arsyeshme për dhënien e së drejtës, personit tjetër mund të jepet 
licenca e detyrueshme nga ana e zyrës. 

42.2. Licenca e detyrueshme mund të jepet vetëm tek personi i cili prezanton të 
dhënat për posedimin e mundësive të nevojshme teknologjike, dhe burimeve të 
nevojshme materiale për shfrytëzimin e suksesshëm të varietetit të mbrojtur. 

42.3. Askujt nuk mund t’i jepet Licenca e detyrueshme nëse mbajtësi i së drejtës së 
seleksionuesit të bimëve prezanton të dhënat dhe arsyet e justifikuara për 
mungesën e shfrytëzimit ose shfrytëzimit të pa mjaftueshëm të varietetit të 
mbrojtur. 

42.4. Licenca e detyrueshme nuk mund të jepet nëse më pak se tri vjet kanë kaluar 
nga data e dhënies së të drejtës së seleksionuesit të bimëve dhe datës së aplikimit 
për dhënien e licencës së detyrueshme.  

42.5. Licenca e detyrueshme i ipet mbajtësit të licencës të drejtë jo të veçantë për 
kryerjen e veprimeve të referuara nga neni 15 i këtij ligji pjesërisht apo tërësisht 
me qëllim të furnizimit të tregut vendor.  

42.6. Licenca e detyrueshme do të ipet për një periudhë kohore prej së paku dy dhe jo 
më shumë se katër vite.  

42.7. Afati i licencës mund të zgjatet kur të jetë përcaktuar në bazë të ekzaminimit të 
ri, që kushtet për dhënien e licencës vazhdojnë të ekzistojnë me skadimin e afatit 
të parë.  

42.8. Vendimi në lidhje me kërkesën për dhënien apo zgjatjen e licencës së 
detyrueshme merret nga Zyra. Para dhënies së licencës së detyrueshme, zyra 
mund të dëgjoj mendimin e palëve të interesuara.  
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42.9. Në rastin e dhënies së licencës së detyrueshme, mbajtësi i së drejtës së 
seleksionuesit të bimëve ka të drejtë për një pagesë të arsyeshme.  

42.10. Shuma e pagesës nga paragrafi 42.9 i këtij neni caktohet me marrëveshje nga 
mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit të bimëve dhe i licencuari. Në qoftë se 
marrëveshja nuk mund të arrihet, Zyra do të përcaktoj shumën e pagesës.  

42.11. Zyra mund të kërkoj nga mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve për t’i 
siguruar personit të licencuar materialin për shumim të varietetit për të 
shfrytëzuar në bazë të licencës së detyruar. Personi i licencuar do ti paguaj 
mbajtësit të të drejtës së seleksionuesit të bimëve një shumë të mjaftueshme të 
parave për materialin për shumim.  

42.12. Nëse licenca e detyrueshme është dhënë, mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të 
bimëve mund të kërkoj të dhënat e prodhimit të materialit për shumim të 
varietetit të mbrojtur, nga institucionet profesionale të autorizuara për kryerjen e 
kontrollit fushor të prodhimtarisë së materialit për shumim.  

 
KAPITULLI VII 

OBLIGIMET E SHFRYTËZUESIT TË SË DREJTËS SË SELEKSIONUESIT 
TË BIMËVE DHE TË PERSONAVE TË TRETË 

 
Neni 43 

 
43.1. Me qëllim të mbajtjes të së drejtës së seleksionuesit të bimëve, mbajtësi i 

varietetit duhet të paguaj një tarifë vjetore zyrës për të drejtën e seleksionuesit 
për të mbetur në fuqi.  

43.2. Tarifa vjetore duhet të paguhet në fillim të vitit kalendarik për vitin vijues të 
mbrojtjes të së drejtës së seleksionuesit të bimëve jo më vonë se 31 mars.  

43.3. Nëse tarifa vjetore nuk paguhet brenda afatit të paraparë sipas paragrafit 43.2 të 
këtij neni, i mundësohet afati shtesë prej 15 ditësh, në të kundërtën do ti merret e 
drejta e shfrytëzimit.  

 
Neni 44 

 
44.1. Përderisa mbrojtja e varietetit ekziston, mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit të 

bimëve duhet të jetë nën obligim që varietetin e mbrojtur apo materialin e 
trashëguar do ta mbaj në gjendje të pa ndryshuar. 

44.2. Me kërkesë të zyrës, mbajtësi i varietetit duhet të siguroj të dhënat, dokumentet 
dhe materialin për shumim të nevojshëm për verifikimin e mbajtjes së varietetit.  

44.3. Kur vlerësimi dhe verifikimi i bërë konstatohet se mbajtësi i varietetit ka 
dështuar në mbajtjen e varietetit, zyra do të filloi procedurën për heqjen e të 
drejtës së seleksionuesit të bimëve.  

 
Neni 45 

 
45.1. Me kërkesën e zyrës, mbajtësi i varietetit duhet të siguroj një mostër 

reprezentative të materialit për shumim apo komponentëve të tija trashëguese në 
periudhën e përshkruar: 
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a) për një mostër zyrtare ose për ripërtrirjen e një mostre zyrtare; 
b) për të kryer ekzaminimin krahasues të varieteteve tjera që janë lëndë e 

procedurave të mbrojtjes. 
45.2. Zyra mund të autorizojë mbajtësin e së drejtës së seleksionuesit të bimëve për të 

mbajtur dhe ripërtëri vetë ai mostrën zyrtare. 
 

Neni 46 
 
46.1. Kur ndonjë person ekonomikisht e shfrytëzon apo përdor materialin për shumim 

të varietetit të mbrojtur pa ndonjë marrëveshje ose kundër pëlqimit të mbajtësit 
të së drejtës së seleksionuesit të bimëve, duhet që ti prezantoj mbajtësit të së 
drejtës së varietetit të gjitha të dhënat përkatëse sipas kërkesës së tij.  

46.2. Në rastet kur të dhënat nuk sigurohen me dëshirë, mbajtësi i së drejtës së 
seleksionuesit të bimëve mund të kërkoj që zyra të lëshoj vendim të përkohshëm 
për të kërkuar nga autori i keqpërdorimit që të prezantoj të dhënat. Ankesa 
kundër vendimit të përkohshëm nuk do të ndaloj ekzekutimin e tij.  

 
KAPITULLI VIII 

MBROJTJA LIGJORE 
 

Neni 47 
 
47.1. Personi i cili shkel të drejtat nën aplikim apo të drejtat e seleksionuesit të 

bimëve, do të mbaj përgjegjësinë për dëmet në pajtim me dispozitat e 
përgjithshme për pagesën e dëmeve.  

47.2. Personit të cilit ju kanë shkelë të drejtat, do të ketë të drejtën për të kërkuar 
kompensim për dëmet e pësuara, apo ndërprerjen e mëtejshme të atyre 
shkeljeve. Shkelja e të drejtës së seleksionuesit të bimëve do të konsiderohet çdo 
shfrytëzim ekonomik i pa autorizuar i varietetit të mbrojtur.  

 
Neni 48 

 
Ankesa si dhe padia gjyqësore sa i përket shkeljes së të drejtës së seleksionuesit të 
bimëve, mund të paraqitet tri vite nga data kur mbajtësi i të drejtës së varietetit ka 
mësuar për shkeljet e bëra. Pesë vite pas datës së paraqitjes ose vërejtjes së shkeljeve 
asnjë ankesë nuk mund të paraqitet. 
 

KAPITULLI IX 
MBIKËQYERJA E ZBATIMIT TË LIGJIT 

 
Neni 49 

 
49.1. Mbikëqyrja inspektuese për zbatimin e këtij Ligji dhe akteve nënligjore të nxjerr 

në bazë të tij e kryejnë Inspektorët e autorizuar të Ministrisë.  
49.2. Inspektoret e autorizuar të Ministrisë të paraparë nga paragrafi 49.1 i këtij neni 

kryejnë edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe akte nënligjore në lëmine 
e mbrojtjes së varieteteve të bimëve.  
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Neni 50 
Zbatimi 

 
50.1. Kontrolli për veprimet e bëra sipas neneve 11, 15, 16 dhe 46 të këtij ligji duhet 

të bëhet përmes Inspektorëve të Ministrisë.  
50.2. Kur ekziston ndonjë dyshim i bazuar për shkeljet e ndryshme, inspektori i 

Ministrisë do të konfiskoj përkohësisht gjërat ose sendet të cilat janë përdorur 
apo kanë patur qëllim të përdoren për veprime të shkeljeve ose kanë qenë pasojë 
e shkeljeve.  

50.3. Gjërat ose sendet e konfiskuara përkohësisht si dhe kërkesa për procedura 
ligjore për sa i përket shkeljeve do të paraqiten menjëherë tek personat 
përgjegjës nga ana e inspektorëve të Ministrisë.  

 
Neni 51 

 
51.1. Nëse mbajtësi i të drejtës së seleksionuesit të bimëve dyshon se të drejtat e tija 

mund të shkelen nga eksporti i materialit të varieteti të mbrojtur nga Kosova apo 
nga importi në Kosovë, inspektori fitosanitar në pajtim me kërkesën e tij do të 
kërkoj që: 
a) mbajtësi i së drejtës së seleksionuesit të varietetit të mbrojtur ose 

përfaqësuesi i tij të kontrolloj atë material;  
b) ky material konfiskohet, të largohet nga tregu dhe që të mbahet në vend të 

sigurt deri në marrjen e vendimit meritor.  
51.2. Propozimi nga paragrafi 51.1 i këtij neni, mbajtësi i së drejtës së varietetit do të 

siguroj për inspektorin fitosanitar përshkrimin e tërësishëm të varietetit të 
mbrojtur, prova apo dëshmi të pranueshme të drejtave të seleksionuesit të 
bimëve për shkeljet e dyshuara.  

51.3. Me kërkesën e inspektorit fitosanitar, mbajtësi i varietetit do të paguaj kaucion 
për dëmet e mundshme të shkaktuara nga këto masa.  

51.4. Inspektori fitosanitar do të informoj menjëherë importuesin apo eksportuesin e 
materialit të varietetit të mbrojtur kurse në rastet e importit në Kosovë pranuesin 
apo marrësin e atij materiali.  

51.5. Inspektori fitosanitar pezullon masat e ndërmarra nëse personi i autorizuar nuk 
do të ndërmarrë veprime ligjore apo të filloj procedurë tjetër për të justifikuar 
masat e ndërmarra brenda periudhës kohore prej shtatë ditëve.  

 
KAPITULLI XI 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 52 
 
52.1. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 1.500 deri në 2.500 € personi që: 

a) pa pëlqimin e mbajtësit të së drejtës së seleksionuesit të bimëve: prodhon ose 
shumon materialin e varietetit të mbrojtur me këtë ligj (neni 15 paragrafi 15.1),  

b) prodhon apo shumon materialin e varietetit të mbrojtur me këtë ligj, nëse ai 
përgatit materialin e varietetit të mbrojtur për shumim, nëse ai e qet në treg, 
importon apo eksporton (neni 15 paragrafi 15.2).  
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52.2. Dënohet për kundërvajtje me gjobë personi fizik apo juridik prej 500 € deri më 
1.500 € nëse: 
a) vepron në kundërshtim me nenin 11 paragrafin 11.1 të këtij ligji në rast se e 

vendos materialin e varietetit të mbrojtur në treg pa deklaruar emrin e 
regjistruar të varietetit, si dhe kur përdoret emri jo i saktë;  

b) vepron në kundërshtim me neni 11 paragrafi 11.5 të këtij ligji në rast se e 
përdor emrin e varietetit të mbrojtur me këtë ligj për emërtimet i cili mund 
të shkaktoj konfuzione me atë emërtim, me disa nga varietetet e llojit të 
njëjtë apo të përafërt;  

c) vepron në kundërshtim me nenin 16 paragrafi 16.2 dhe nenin 46 të këtij 
ligji, nuk siguron mbajtësin e varietetit me të dhënat e kërkuara;  

d) e pengon inspektoret kompetent në kryerjen e detyrave të tyre (neni 49).  
52.3. Dënohet për kundërvajtje me gjobë personi përgjegjës i personit juridik prej 100 

€ deri më 500 € për shkeljet nga paragrafi paraprak. 
 

KAPITULLI X 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 53 

 
53.1. Varieteti i cili ka qenë i mbrojtur deri në miratimin e këtij ligji në pajtim me 

ligjet në fuqi do të gëzojë mbrojtjen në pajtim me këtë ligj deri në skadim të 
njohjes së kësaj të drejte.  

53.2. E drejta e seleksionuesit të bimëve për varietetin nga paragrafi 53.1 i këtij neni 
mund të shpallet e pavlefshme dhe të hiqet vetëm nëse konstatohet që në kohën 
e dhënies së kësaj të drejte nuk janë plotësuar të gjitha kushtet, kriteret sa i 
përket dallueshmërisë, uniformitetit dhe qëndrueshmërisë.  

 
Neni 54 

 
54.1. Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i dispozitave ndëshkuese të këtij ligji 

si dhe të hyrat tjera nga taksat derdhen në Buxhetin e Kosovës.  
54.2. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural mund të nënshkruaj 

Memorandum të Mirëkuptimit me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, që 
një pjesë të mjeteve të gjeneruara nga zbatimi i këtij ligji ti shfrytëzoj Zyra.  

54.3. Për zbatimin e këtij ligji, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 
do të nxjerr akte nënligjore.  

54.4. Ministria në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet t’i 
nxjerr aktet nënligjore:  

a) Udhëzimin Administrativ për funksionimin dhe mandatin e zyrës për 
mbrojtjen e varieteteve të bimëve dhe për procedurat e mbrojtjes së 
varieteteve;  

b) Udhëzimi Administrativ për të drejtat e seleksionimit të bimëve dhe personave 
të autorizuar për mbrojtjen e të drejtës së seleksionuesit të bimëve.  
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Neni 55 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/24 
16.05.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 40 / 15 TETOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të rregullimit ligjor të vendosjes në treg të substancave aktive, autorizimin e 
produkteve për mbrojtjen e bimëve si dhe qarkullimin dhe përdorimin e tyre, 
 
Miraton 
 

LIGJ I PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij Ligji është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi i 

substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, autorizimi, qarkullimi, 
përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkte bimore, mbajtjen e regjistrit dhe regjistrin 
e personave fizik dhe juridik të përfshira për vendosjen në treg dhe përdorimin e 
produkteve për mbrojtjen e bimëve, kërkesat teknike për pajisjet që përdorën për 
aplikim dhe elementëve të tyre, përgjegjësitë e autoritetit kompetent për zbatimin e 
këtij ligji dhe monitorimin e tij.  

2. Ky Ligj rregullon klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e produkteve për 
mbrojtjen e bimëve në pajtueshmëri me Direktivat e Komisionit Evropian.  

3. Ky Ligj rregullon mbetjet e substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e 
bimëve, mbeturinat e paketimit të tyre dhe mënyra e emetimit në mjedis.  
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
Termet dhe shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë domethënie: 
“Produktet për mbrojtjen e bimëve” PMB nënkupton format e përgatitura 
përfundimtare të substancave aktive dhe preparateve të cilat përdoren për: 

- mbrojtjen e bimëve apo prodhimeve bimore nga organizmat e dëmshëm ose 
që e parandalojnë aktivitetin e organizmave të tillë;  

- nevoja të konservimit të produkteve bimore;  
- shkatërrimin e bimëve të padëshiruara, pjesëve të bimëve, dhe kontrollimin 

apo shmangien e rritjes së bimëve të padëshiruara.  
“Mbetjet e substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve” nënkupton 
një apo më tepër substanca aktive të pranishme në bimë apo në produktet me origjinë 
bimore, në produktet ushqimore të kafshëve, në tokë, apo kudo tjetër në mjedis, që 
vijnë si rezultat i përdorimit të PMB, duke përfshirë edhe metabolizmin e tyre ose 
produktet që janë rezultat i degradimit apo i reaksionit të tyre; 
“Preparatet” nënkupton përzierjet ose tretësirat e përbëra nga një apo më tepër 
substanca aktive; 
“Substancat” nënkupton elementet kimike dhe lëndët përbërëse të tyre, të lira në 
natyrë apo të përfituara artificialisht, duke përfshirë edhe ndotjet si rezultat i procesit të 
fabrikimit; 
“Substancat aktive” nënkupton substancat ose mikro-organizmat që përfshijnë 
viruset, që në përgjithësi apo në mënyrë specifike, aktiviteti i tyre rezulton në luftimin e 
organizmave të dëmshëm, bimëve të padëshiruara, dhe pjesëve të bimëve; 
“Lista e substancave aktive” nënkupton listën në të cilën përfshihen substancat aktive 
të autorizuara për përdorim ose të PMB që përdoren edhe në vendet anëtare të BE-së si 
dhe kushtet që zbatohen për përdorimin e substancave të tilla; 
“Bimët” nënkupton bimët e gjalla dhe pjesët e gjalla të bimëve, duke përfshirë pemët e 
freskëta dhe farërat; 
“Prodhimet bimore” nënkupton produktet në gjendje të papërpunuar, apo ato 
produkte që kanë kaluar vetëm nëpër përgatitjet e thjeshta siç është bluarja, tharja, ose 
shtypja; 
“Organizmat e dëmshëm” nënkupton organizmat dëmtues të bimëve apo produkteve 
bimore me prejardhje shtazore apo bimore duke përfshirë viruset, bakteret, fitoplazmat 
dhe patogjenë të tjerë; 
“Kafshët” nënkupton kafshët që u takojnë llojeve, të cilat zakonisht mbahen nën 
përkujdesjen e njeriut; 
“Mjedis” nënkupton ujin, ajrin, tokën, llojet e egra të florës dhe faunës dhe raportin 
reciprok në mes tyre; 
“Vendosja në treg” nënkupton furnizimin e tregut me produkte për mbrojtjen e 
bimëve; 
“Autorizimi i PMB” nënkupton procesin e caktuar me të cilin autoriteti kompetent i 
Ministrisë autorizon, të shoqëruar me certifikatë të regjistrimit që i dorëzohet 
prodhuesit, për vendosjen në treg, qarkullimin apo përdorimin e PMB brenda territorit 
të Kosovës; 
“Praktikat e mira bujqësore” nënkupton zbatimin e aktiviteteve bujqësore apo 
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menaxhimin e mirë të tokës bujqësore dhe materialit reproduktiv, duke e marrë në 
konsideratë metodat e shfrytëzimit të pasurisë natyrore dhe zonave bujqësore. Këto 
praktika përfshijnë kombinimin optimal të masave agro-teknike në atë mënyrë që të 
mbrohet pjelloria e tokës bujqësore, shmangia e ndotjes së mjedisit nga përdorimi i 
plehrave artificiale-minerale, organikë dhe PMB, si dhe prodhimi i produkteve bimore, 
me qëllim që të përdoren si artikuj ushqimor, duke përmbajtur sasi më të ulët të 
mundshme të mbetjeve të PMB; 
“Kontrolli i integruar” nënkupton kombinimin optimal të masave biologjike, bio-
teknologjike dhe kimike, për kultivimin e bimëve, përmes të cilave përdorimi i 
produkteve kimike për mbrojtjen e bimëve është i kufizuar në minimumin e nevojshëm 
për të luftuar popullatën e dëmtuesve në nivele, ku dëmtimi ose humbja e prodhimit 
nga këta organizma nuk është ekonomikisht i pranueshëm; 
“Pajisja për aplikimin të PMB” nënkupton mekanizimin, pajisjet për aplikimin e 
PMB duke përfshirë edhe pjesët e tyre përbërëse. 
“Testimet” nënkupton hulumtimet që përfshinë shpërndarjen e PMB-ve në mjedis, që 
mund të zbatohet me leje nga Ministria për qëllime kërkimore apo hulumtuese; 
“Etiketa” nënkupton përmbajtjen e shkruar ose të shtypur në paketim, që e shoqëron 
PMB apo preparatin; 
“Udhëzim i përdorimit” nënkupton dokumentin në formë të shkruar për mënyrën e 
përdorimit, i cili e shoqëron PMB me rastin e vendosjes në treg; 
“Paketimi” nënkupton fabrikimin final të një PMB, që është i destinuar për përdorim 
nga shfrytëzuesi; 
“Klasifikimi” nënkupton ndarjen e helmeve në bazë të rrezikshmërisë që paraqesin 
ato; 
“ADI” Accetable daily intake nënkupton sasinë e pesticidit që mund të konsumojë një 
individ gjatë tërë jetës me nji siguri praktike pa efekte të dëmshme në shëndet; 
“Shenja T+” nënkupton PMB që klasifikohet në grupin i cili është shumë helmues për 
organizmat e gjalla dhe që shkakton vdekjen. 
“Shenja T” nënkupton PMB që klasifikohet në grupin i cili është helmues për 
organizmat e gjalla dhe që shkakton vdekjen. 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 
“Autoriteti kompetent” nënkupton njësinë organizative brenda Ministrisë e cila do të 
merret me çështjet lidhur me produktet për mbrojtjen e bimëve; 
“Organ kompetent” nënkupton Departamentin e Prodhimit dhe Mbrojtjes së Bimëve; 
“Komisioni” nënkupton grupin e ekspertëve të cilët në bashkëpunim me autoritetin 
kompetent autorizojnë vendosjen në treg dhe përdorimin e PMB-ve; 
“Ministritë përkatëse” nënkupton Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministritë tjera relevante të ndërlidhura me produktet për mbrojtjen e bimëve; 
“Regjistër” nënkupton listën e PMB-ve të lejuara për qarkullim dhe përdorim në 
Kosovë. 
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KREU II 
VENDOSJA NË TREG DHE PERDORIMI I PRODUKTEVE 

PËR MBROJTJEN E BIMËVE 
 

Neni 3 
 
1. Nuk mund të vendosen në treg apo të përdoren në territorin e Kosovës, PMB që 

nuk janë të autorizuara ose nuk është lëshuar certifikata e regjistrimit në pajtim me 
këtë ligj.  

2. Prodhimi, ruajtja, dhe vendosja në treg e një PMB të pa autorizuar nuk do të 
ndalohet, nëse është vlerësuar që mund të përdoret në ndonjë vend tjetër anëtar i 
BE-së, i cili vend ka bërë vlerësimin në lidhje me autorizimin e tij.  

3. Nuk është i nevojshëm autorizimi i PMB nga autoritetet kompetente për te kryer 
ndonjë test për qëllime hulumtuese apo kërkimore, që nuk përfshinë lejimin e tij të 
pa autorizuar në mjedis.  

 
Neni 4 

 
1. Një PMB mund të vendoset në treg nëse është i autorizuar nga autoriteti kompetent 

i Ministrisë, dhe nëse është klasifikuar, ambalazhuar, etiketuar, dhe është 
shoqëruar me një etiketë dhe me udhëzimin e përdorimit në formë të shkruar në 
gjuhën zyrtare, në pajtim me këtë ligj.  

2. PMB si një substancë aktive mund të vendosët në treg, nëse është i autorizuar nga 
autoriteti kompetent i Ministrisë, kur është klasifikuar, ambalazhuar, etiketuar, dhe 
është i shoqëruar me etiketë dhe me udhëzimin e përdorimit i shkruar në gjuhën 
zyrtare, në pajtim me këtë ligj.  

3. PMB nuk mund të vendosen në treg nëse afati i përdorimit të tij ka skaduar.  
4. Ministria me akt nënligjor rregullon klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin, dhe 

shoqërimin e PMB me udhëzimet e përdorimit në pajtim me këtë ligj.  
 

Neni 5 
Kushtet për vendosjen në treg të PMB 

 
1. Personat, fizik dhe juridik për veç kushteve të përgjithshme, duhet të plotësojnë 

edhe kushtet e veçanta për objektet, lokalet, pajisjet dhe personelin, duke 
përcaktuar edhe numrin e regjistrimit për hyrje në regjistrin e subjekteve që mund 
ti vendosin ne treg PMB.  

2. Personat fizik dhe juridik sipas paragrafit 1 të këtij neni janë të obliguar të kenë një 
person përgjegjës për punë me PMB dhe vendosjen në treg te tyre, i cili është 
përgjegjës për njoftimin, dhënien e këshillave, mbajtjen e shënimeve dhe shitjen e 
PMB.  

3. Personat fizik dhe juridik përgjegjës nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të kenë 
përgatitje profesionale superiore në lëmin e bujqësisë dhe trajnime profesionale.  

4. Regjistri i përcaktuar për personat fizik dhe juridik nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
neni mbahet nga autoriteti kompetent në të cilin përfshihen të dhënat: emri dhe 
mbiemri i personit përgjegjës adresa, nënshkrimi si dhe emri dhe mbiemri i 
personit juridik.  
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5. Ministria me akt nënligjor e rregullon çështjen e përcaktimit të kushteve që duhet 
plotësuar sa i përket objekteve dhe pajisjeve për vendosjen në treg të PMB në 
pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 6 

Mbajtja e shënimeve dhe komunikimi i të dhënave 
 
1. Personat fizik dhe juridik të përfshirë për vendosjen në treg të PMB, duhet të 

mbajnë shënime për sasinë e furnizimit, të vendosura në treg, të deponuara, dhe 
PMB të shitura. Këto të dhëna i dërgohen organit kompetent të Ministrisë më së 
largu deri më 10 mars të vitit vijues.  

2. Personat fizik dhe juridik sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet që të mbajnë 
shënime edhe për përdorimin dhe ato dërgohen autoritetit kompetent sipas 
paragrafit 1 të këtij neni.  

3. Personat fizik dhe juridik të përfshirë për vendosje në treg të PMB të autorizuara 
dhe të klasifikuara si të rrezikshme, të shënuar me shenjën T dhe T+, janë të 
obliguar të mbajnë shënime sipas nën-paragrafit 1 të këtij neni si dhe shënime 
lidhur me:  
3.1. emri i produktit qëllimi dhe afati i përdorimit;  
3.2. data e shitjes;  
3.3. sasia e shitur;  
3.4. emri i personit juridik, numri personal, numri i regjistrimit dhe adresa;  
3.5. emri i personit fizik, numri personal dhe adresa;  
3.6. nënshkrimi i dorëzuesit dhe pranuesit.  

4. Personat, fizik dhe juridik të përfshira për vendosjen në treg të PMB, sipas 
paragrafit 3 të këtij neni, i ruajnë shënimet deri në pesë vite, me mundësi të 
rishikimit në bazë të kërkesave të autoritetit kompetent.  

5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me akt nënligjor e 
rregullon çështjen e përcaktimit të mbajtjes së të dhënave në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 7 

Shitja e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve 
 
1. PMB duhet të vendosen në treg sipas klasifikimit, ambalazhimit, dhe qëllimit të 

përdorimit:  
1.1. vetëm në shitore të specializuar për shitjen e tyre;  
1.2. në shitore lulesh që nuk ka mallra ushqimorë.  

2. PMB të autorizuara, nga paragrafi 1 pika 1.1 e këtij neni, mund të shesin vetëm 
përdoruesi i cili ka certifikatë të vlefshme që plotëson kushtet sa i përket 
përgjegjësive profesionale sipas nenit 9 paragrafi 1 të këtij ligji.  

3. Ministria me akt nënligjor e rregullon çështjen e përcaktimit të pikave të shitjes, në 
pajtim me këtë Ligj.  
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Neni 8 
Qëllimi i përdorimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve 

 
1. PMB duhet përdorur në mënyrë të duhur dhe konform me udhëzimet për përdorim 

dhe shënimet në etiketë, duke përfshirë përgatitjen e koncentrimit, siç është 
përshkruar në udhëzimin e përdorimit të tyre. Ato duhet të përdorën duke 
respektuar parimet e praktikave të mira bujqësore, të mbrojtjes bimore të integruar, 
mbrojtjen e mjedisit dhe organizmave që nuk janë synuar.  

2. Përdoruesit e PMB, të cilët kanë për synim mbrojtjen e shëndetit të bimëve, duhet 
të mbajnë shënime për përdorimin e tyre.  

3. Këshilla, rekomandime dhe reklamime, bëhen vetëm për PMB e autorizuara, sipas 
qëllimeve të specifikuara në autorizim dhe udhëzimet e përdorimit, sipas paragrafit 
1 të këtij neni.  

4. Ministria me akt nënligjor e rregullon, mënyrën përdorimit të produkteve për 
mbrojtjen e bimëve, metodën e mbajtjes së shënimeve, deponimin dhe menaxhimin 
e mbeturinave të tyre, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 9 

Përdoruesit e produkteve për mbrojtjen e bimëve 
 
1. Personat fizik dhe juridik të përfshirë në aktivitete bujqësore dhe prodhuesit e 

bimëve, mund të përdorin PMB vetëm nëse kanë përgatitje profesionale dhe që 
janë të pajisur me mjete përkatëse për përdorim.  

2. Ministria me akt nënligjor e rregullon aftësimin e nevojshëm profesional, metodat 
e përcjelljes së përdorimit dhe vlerësimin e mjeteve për përdorim në pajtueshmëri 
me këtë ligj.  

 
Neni 10 

Mbetjet e PMB në bimë dhe produkte bimore 
 
1. Të gjithë përdoruesit e PMB nuk duhet tejkaluar nivelin maksimal të mbetjeve të 

caktuara të substancave në bimë ose produkte me origjinë bimore.  
2. Nëse nivelet e caktuara të mbetjeve në bimë dhe produkte me origjinë bimore, janë 

tejkaluar me përdorimin e PMB, atëherë këto bime apo produkte me origjinë 
bimore do të asgjësohen.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me akt nënligjor e 
rregullon çështjen e caktimit të niveleve maksimale të mbetjeve në bimë dhe 
produkte me origjinë bimore dhe ndalon përdorimin e tyre që tejkalojnë nivelin 
maksimal të mbetjeve në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 11 

PMB të klasifikuara me shenjën T+ 
 
1. PMB të autorizuar që janë klasifikuar në grupin e helmeve të rrezikshme me 

shenjën T+, nuk lejohet që të vendosen në qarkullim apo në përdorim të 
përgjithshëm, pa autorizim përkatës të lëshuar nga Ministria.  
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2. Vendosja në treg dhe përdorimi i PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni i lejohet 
personave fizik dhe juridik me përgatitje profesionale përkatëse dhe të trajnuar për 
punë me helme të kësaj kategorie.  

3. Ministria, me akt nënligjor e rregullon çështjet lidhur me objektet, pajisjet dhe 
personelin sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 12 

Ndalimi i vendosjes në treg dhe kufizimet për përdorim të PMB 
 
1. Nga aspekti i njohurive shkencore dhe teknike, ekzistojnë arsye për të dyshuar që 

një PMB i autorizuar paraqet rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, atëherë 
ministria me vendim kufizon apo ndalon vendosjen e tij në treg.  

2. Për PMB që vendosja në treg apo përdorimi i tyre është i ndaluar me Direktivat e 
Komisionit Evropian, atëherë Ministria me vendim e ndalon vendosjen në treg dhe 
përdorimin e produkteve të tilla.  

3. Nuk lejohet përdorimi i PMB:  
3.1. nga ajri me anë të aviacionit;  
3.2. që shkaktojnë ndotje të objekteve bujqësore;  
3.3. objekteve të banimit që shfrytëzohen nga njerëzit dhe për kafshët;  
3.4. që shkaktojnë ndotjen e tokës;  
3.5. që shkaktojnë ndotjen e ujërave në vendet afër ngastrave që trajtohen.  

 
KREU III 

PROCEDURAT E AUTORIZIMIT 
 

Neni 13 
Autorizimi 

 
1. Autorizimi i PMB, bëhet nga autoriteti kompetent, në bazë të kërkesës së 

personave fizik dhe juridik të autorizuar të aplikuesit. Kërkesës për autorizim të 
PMB i bashkëngjiten dokumentet për vlerësimin e substancave aktive.  

2. Substancat aktive dhe PMB duhet të vlerësohen nga ekspertë profesional, dhe 
varësisht nga fusha e aktivitetit, ekspertet profesional përcaktohen me vendim nga 
Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.  

3. Për vlerësimin e kushteve të autorizimit, bazuar në substancat aktive, te 
klasifikuara në listë, ose bazuar në vendimet e Komisionit Evropian për të gjitha 
dokumentet, vlejnë të njëjta parime, që rekomandohen nga Ministria, në pajtim me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.  

4. Vlerësimi i kushteve për autorizimin e PMB, bazuar në substancat aktive, që nuk 
janë klasifikuar në listë dhe nuk janë siguruar dokumentet e nevojshme, sipas nenit 
15 paragrafit 1 dhe nenit 16 paragrafi 1 si dhe kushteve të përcaktuara në nenin 23 
paragrafi 2 të këtij ligji.  

 



 
Ligjet administrative 

 692 

Neni 14 
Aplikimi për autorizim 

 
Aplikimi për autorizim të PMB, bëhet nga prodhuesi, personat fizik apo juridik, që 
veprojnë në emër dhe me autorizim të prodhuesit. 
 

Neni 15 
Dokumentacioni për vlerësim të substancave aktive 

 
1. Kërkesës për vlerësim të substancave aktive duhet bashkangjitur dokumentacionin 

si në vijim:  
1.1. identiteti i substancave aktive;  
1.2. vetit fizike dhe kimike;  
1.3. informacion shtesë për substancat aktive si që janë: përdorimi, mënyra e 

veprimit, deponimi, masat mbrojtëse dhe të ngjashme;  
1.4. metodat analitike;  
1.5. studimet toksikologjike dhe metabolike;  
1.6. të dhëna për mbetjet e substancave aktive në bimë apo produktet bimore, 

artikuj ushqimor dhe bimë foragjere;  
1.7. të dhëna për rrezikshmërinë dhe mënyrën e veprimit të substancave aktive 

gjatë përdorimit të tyre në mjedis;  
1.8. studimet ekotoksikologjike;  
1.9. përmbledhje dhe vlerësim si është përcaktuar në pikën 1.7 dhe 1.8 të këtij 

paragrafi;  
1.10. propozimi dhe shpjegimi i klasifikimit, si dhe shënimet e propozuara në 

pajtim me Direktivat lidhur me klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme;  

1.11. nëse substanca është organike që përmban mikroorganizma apo viruse, 
atëherë jepen të dhënat për mikroorganizmat apo viruset;  

1.12. dokumentacioni për vlerësimin e preparateve bazuar në substanca të tilla;  
1.13. të dhënat për sigurinë gjatë punës;  
1.14. të dhëna të tjera, nëse kërkohet.  

2. Nëse të dhënat sipas paragrafit 1 të këtij neni, mungojnë pjesërisht, ato duhet 
kthyer të bashkangjitura me aplikacion dhe me shpjegim për kompletimin e tyre. 
Dokumentet e tilla vlerësohen kohe pas kohe.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor me akt nënligjor e rregullon përmbajtjen më të detajuar 
të dokumenteve të nevojshme sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 16 

Dokumentacioni për vlerësimin e PMB 
 
1. Kërkesës për autorizim të PMB duhet bashkangjitur dokumentacioni si në vijim:  

1.1. identiteti i substancave aktive;  
1.2. vetitë fizike dhe kimike;  
1.3. të dhëna për përdorimin e preparatit;  
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1.4. metodat analitike;  
1.5. të dhënat për efektshmërinë;  
1.6. studimet toksikologjike;  
1.7. përmbledhje dhe vlerësimi i pikave 1.8 dhe 1.9 të këtij paragrafi;  
1.8. propozimi dhe shpjegimi i klasifikimit, si dhe shënimet e propozuara në 

pajtim me Direktivat lidhur me klasifikimin, ambalazhimin, dhe etiketimin e 
substancave të rrezikshme;  

1.9. të dhënat për sigurinë gjatë punës;  
1.10. etiketimi që përfshinë edhe udhëzimet e përdorimit;  
1.11. të dhëna të tjera, nëse kërkohet.  

2. Kur një PMB përmban substanca aktive të futura në listë, substancat e tilla duhet 
vlerësuar përsëri, duke marrë parasysh kushtet e futjes në të. Nëse shkalla e 
pastërtisë dhe natyra e papastërtive nuk dallojnë dukshëm nga të dhënat e parapara 
në dokumentimin e dorëzuar për përfshirjen e substancës aktive në listë, kërkesës 
për autorizim duhet ti bashkëngjitet informacioni që identifikon substancën aktive.  

3. Nëse të dhënat sipas paragrafit 1 të këtij neni, mungojnë pjesërisht, ato duhet 
kthyer të bashkangjitura me aplikacion dhe me shpjegim për kompletimin e tyre. 
Dokumentet e tilla vlerësohen kohe pas kohe.  

4. Pavarësisht prej dispozitave të nenit 15 të këtij ligji dhe paragrafit 1 të këtij neni, 
njohja e një autorizimi për PMB që është i autorizuar në një vend anëtar të BE-së, 
mund të pranohet me kushte të përcaktuara me vendim nga Ministria.  

 
Neni 17 

Shmangia e ribërjes së testeve në kurrizorë 
 
1. Me rastin e vlerësimit të dokumentacionit për autorizimin e një PMB, pranohen 

testimet e bëra në kafshë nga vendet anëtare të BE-së, me kusht që testet e tilla të 
jenë bërë në pajtim me praktika të mira laboratorike.  

2. Nëse autoriteti kompetent vlerëson që aplikuesi ka dorëzuar kërkesë për autorizimin 
e një PMB, që tanimë është autorizuar nga një aplikues tjetër, atëherë ai duhet ta 
njoftoi aplikuesin për emrin, dhe adresën e përfituesit paraprak të autorizimit.  

 
Neni 18 

Mbrojtja e të dhënave 
 
1. Në rastin e zbatimit të procedurës për autorizimin e një PMB, autoriteti kompetent 

nuk duhet ti përdorë të dhënat e afruara nga aplikuesit e tjerë, si në vijim:  
1.1. të dhënat e dokumentacionit të një substancë aktive, që janë të bashkangjitur 

në aplikacionin për autorizim apo nxjerrje të lejes, vetëm në rastet kur:  
1.1.1. aplikuesi i dytë është pajtuar me aplikuesin e parë apo përfituesin e 

autorizimit që përdorimi mund të bëhet nga të dhëna e tilla, dhe e 
argumenton këtë me dëshmi përkatëse;  

1.1.2. kanë kaluar së paku dhjetë (10) vite, që substanca është futur në 
listë;  

1.1.3. kanë kaluar së paku dhjetë vite, që kur është bërë autorizimi i një 
substance aktive në ndonjërin vend anëtar të BE-së;  
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1.1.4. kanë kaluar së paku pesë vite të autorizimit të parë të substancës 
aktive, përveç nëse periudha pesë vjeçare kalon para periudhës 
dhjetë (10) vjeçare, e paraparë në pikën 1.1.2. të këtij nën-paragrafi 
dhe 1.1.3. të paragrafit 1 të këtij neni. Kjo zbatohet në rastet kur 
ndryshojnë kushtet për futjen e një substance aktive në listë ose për 
zgjatjen e periudhës së autorizimit të substancës aktive.  

2. Mund të përdorën të dhënat e dokumentacionit të një PMB që janë bashkangjitur 
me rastin e aplikimit për autorizim, vetëm në rastet kur:  
2.1. aplikuesi i dytë është pajtuar me aplikuesin e parë apo përfituesin e 

autorizimit që përdorimi mund të bëhet nga të dhëna e tilla, dhe e 
argumenton këtë me dëshmi përkatëse;  

2.2. kanë kaluar dhjetë vite, që kur është bërë autorizimi i një PMB në ndonjërin 
vend anëtar të BE-së që përmban substanca aktive.  

 
Neni 19 

Mbajtja e të dhënave në fshehtësi 
 
1. Autoriteti kompetent, pa cenuar dispozitën e nenit 15 paragrafi 1 pika 1.7 të këtij 

ligji që lejojnë qasjen e lirë në informatat dhe të sigurojnë se informacionet në 
dokumentet e dorëzuara nga aplikuesi për autorizim të PMB, duke përfshirë këtu të 
dhëna për aktivitetin industrial dhe komercial të të njëjtit, do të trajtohet në mënyrë 
të fshehtë, nëse një gjë e tillë kërkohet nga aplikuesi.  

2. Mbajtja në të fshehtë nuk zbatohet për:  
2.1. emrin dhe përmbajtjen e substancave aktive dhe emrin e PMB;  
2.2. emrin e substancave tjera që janë klasifikuar si të rrezikshme, siç janë të 

përcaktuara në Direktivat 67/548/EEC dhe 78/631/EEC;  
2.3. të dhënat fiziko-kimike lidhur me substancat aktive dhe PMB;  
2.4. mënyrën e paraqitjes së të dhënave të substancave aktive ose PMB të 

dëmshme;  
2.5. përmbledhje e rezultateve të testeve për të caktuar efektshmërinë e 

substancës ose PMB, dhe parrezikshmërinë e tyre ndaj njerëzve, kafshëve, 
dhe mjedisit;  

2.6. metodat dhe masat paraprake për të evituar kontaktet fizike, mënyrën e 
deponimit, ruajtjes, transportimin, rrezikun e paraqitjes së zjarrit dhe 
rreziqet e tjera;  

2.7. metodat për përcaktimin e përmbajtjes së substancave aktive, ndotjet dhe 
përbërës të tjerë të substancave aktive dhe mbetjet e PMB;  

2.8. metodat e vendosjes në treg dhe ambalazhimit të PMB;  
2.9. procedurat e dekontaminimit të cilat duhet ndjekur në rast te derdhjes apo 

rrjedhjes aksidentale;  
2.10. ndihma e parë dhe trajtimi mjekësor që duhet ti jepet personit në rast 

lëndimi.  
3. Nëse aplikuesi më pas bën hapjen e informacionit që më parë ishte e fshehtë 

atëherë kërkohet nga ai që ta njoftojë autoritetin kompetent në lidhje me këtë.  
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KREU IV 
AUTORIZIMET 

 
Neni 20 

Autorizimi i PMB 
 
1. Autorizimi për një PMB, i referuar në nenet 23, 24, 25, 26, dhe 27 të këtij ligji, 

duhet të lëshohet nga Ministria në bazë të propozimit nga autoriteti kompetent, 
duke marrë parasysh vlerësimet e bëra të dokumentacionit, siç është përcaktuar në 
nenin 13 te këtij ligji jo më vonë se dymbëdhjetë (12) muaj pas pranimit të 
aplikacionit.  

2. Nëse autoriteti kompetent nuk jep autorizimin apo anulon, atëherë në formë të 
shkruar jepet arsyetim.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, propozimi i autoritetit kompetent, nuk 
duhet të jetë i domosdoshëm për korrigjimet në autorizim të PMB, por bazohet në 
ndryshimet:  
3.1. të cilat nuk kanë efekte të mëdha negative në shëndetin e njeriut dhe të 

kafshëve;  
3.2. emrit komercial;  
3.3. emrit të prodhuesit apo përfaqësuesit;  
3.4. ndryshimi i përbërjes, që nënkupton ndryshime të vogla sipas standardeve 

ndërkombëtare.  
4. Autorizimi i PMB bëhet në emër të prodhuesit apo përfaqësuesit të autorizuar nga 

prodhuesi.  
5. Vendimi për autorizim duhet të përmbajë të dhënat si vijon:  

5.1. emrin me të cilin do të tregtohet PMB;  
5.2. emrin dhe përmbajtjen e substancave aktive dhe substancave tjera të 

rrezikshme në PMB;  
5.3. informata për përdorimin, klasifikimin dhe udhëzimet e përdorimit të PMB-së;  
5.4. vendi i shitjes;  
5.5. për periudhën e pritjes prej momentit të përdorimit të PMB deri në 

momentin e konsumimit të produkteve të trajtuara dhe  
5.6. nivelet e mbetjeve maksimale të PMB.  

 
Neni 21 

Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e PMB 
 
1. Komisioni duhet të përbehet nga ekspertë në lëmin përkatëse, të caktuar nga 

Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrin e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.  

2. Anëtarët e komisionit nuk duhet të jenë në ndonjë lidhje të ngushtë, nga aspekti i 
interesave të papranueshme, me aplikuesin, personat fizik dhe juridik, të cilët 
prodhojnë apo vendosin në treg PMB.  

3. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor me vendim e rregullon përbërjen e Komisionit sipas 
paragrafit 1 të këtij neni.  
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Neni 22 
Kushtet e Autorizimit 

 
1. PMB, mund të autorizohen, nëse një substancë ose substancat aktive të tyre, janë të 

radhitura në listën e substancave të lejuara për përdorim sipas Shtojcës I të 
Direktivës 91/414/EEC dhe në bazë të të dhënave që përfshihen në dosje sipas 
nenit 16 paragrafit 1 të këtij Ligji dhe nëse është në pajtim me kushtet e parapara 
në paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni.  

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, PMB mund të autorizohen duke u 
bazuar në dosjen e dokumenteve të parapara në nenin 15 paragrafi 1 dhe nenin 16 
paragrafi 1 të këtij Ligji.  

3. Substanca aktive ose substancat aktive të PMB sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni 
që janë në procedurë për futjen në listë, duhet të merren parasysh edhe kërkesa si 
vijon:  
3.1. nëse vepron në mënyrë efektive;  
3.2. nuk ka ndonjë efekt të paparashikueshëm me rastin e kultivimit të bimëve 

apo në produkte bimore;  
3.3. nuk shkakton dhimbje të panevojshme dhe vuajtje për kurrizorët dhe kafshët 

tjera të synuara;  
3.4. nuk ka ndonjë efekt të dëmshëm të drejtpërdrejtë apo anësor në shëndetin e 

njeriut dhe të kafshëve;  
3.5. nuk ka ndonjë efekt negativ në mjedis, në veçanti në ndotjen e ujit, duke 

përfshirë ujin e pijshëm dhe ujërat nëntokësore, si dhe organizmat që nuk 
janë synuar.  

4. Sasia e substancave aktive, ndotësve toksikologjik dhe ekotoksikologjik mund të 
caktohen me metoda të pranuara dhe të harmonizuara në pajtim me nenin 21 
paragrafi 1 dhe 2 të Direktivës 91/414/EEC.  

5. Mbetjet toksike të substancave që rezultojnë nga përdorim i një PMB të autorizuar 
që kanë efekt në shëndetin e njeriut, kafshëve, dhe në mjedis, mund të caktohen 
nëpërmes analizave të duhura.  

6. Dokumentet sipas nenit 15 paragrafit 1 dhe nenit 16 paragrafit 1 të këtij ligji që 
janë bashkangjitur në kërkesën për autorizim, duhet të vlerësohet duke u bazuar në 
të dhënat ë testimeve dhe analizave.  

7. Testet dhe analizat e bëra në kushte të prodhimit bujqësor, për mbrojtjen e bimëve 
dhe ndikimit në mjedis, që janë të krahasueshme me kushtet e Kosovës, janë të 
pranueshme me rastin e autorizimit të një PMB. Testet dhe analizat për caktimin e 
efikasitetit të PMB, duhet të bëhen nga institutet referente të cilat plotësojnë 
kushtet për zbatimin e praktikave të mira laboratorike.  

8. PMB e parapara për përdorim në bujqësi, mund të autorizohen edhe për përdorim 
në sipërfaqe jobujqësore, nëse plotësohen kushtet e cekura në paragrafin 3 pikat 
3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4 të këtij neni.  

9. Ministria me akt nënligjor e rregullon testimet e PMB, analizat e tyre dhe zbatimin 
e praktikave të mira laboratorike.  
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Neni 23 
Vlefshmëria dhe kohëzgjatja e autorizimit për PMB 

 
1. Ministria në bazë të propozimit të Komisionit mund të jap autorizim për një PMB 

në afat kohor më së shumti deri dhjetë (10) vite për përdorim të tij.  
2. Autorizimi mund të zgjatet një apo më shumë herë dhe secilën herë afati kohor për 

vendosjen e tij në treg është deri dhjetë (10) vite. Kërkesa për zgjatjen e 
autorizimit, duhet paraqitur nga përfituesi paraprak i autorizimit, autoriteteve 
kompetente të Ministrisë së paku dymbëdhjetë (12) muaj para afatit të skadimit të 
autorizimit paraprak.  

3. Në rastet e ndryshimit të të dhënave paraprake për një PMB të autorizuar më parë 
ose që priten të ndryshohen, atëherë përfituesi i autorizimit kërkon nga Autoriteti 
kompetent që i tërë dokumentacioni për vlerësimin e PMB apo pjesa e 
dokumentacionit paraprak me të cilin është autorizuar, duhet të vlerësohet për 
vazhdimin e autorizimit.  

4. Një PMB i autorizuar, mund të rivlerësohet në çfarëdo kohe nëse mendohet që 
kërkesat e parashtruara në nenit 22 paragrafi 3 pika 3.1 deri 3.4 të këtij ligji, nuk 
janë plotësuar. Në rast të rivlerësimit të dhëna shtesë dhe dokumentacioni i PMB, i 
ofrohet autoritetit kompetent nga përfituesi i autorizimit, personat juridik apo fizik 
të autorizuar, të cilit i është dhënë e drejta e vendosjes në treg dhe përdorimi i 
vazhduar i PMB.  

 
Neni 24 

Autorizimi i përkohshëm 
 
1. Nëse një PMB përmban substancë aktive të re, për të cilën aplikuesi paraqet 

kërkesën për autorizim me dokumentet e parashtruara në nenin 15 paragrafi 1 dhe 
nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji, Ministria lëshon autorizim të përkohshëm, deri tri 
vite për përdorim të tij, nëse vërtetohet që i njëjti produkt është lejuar për përdorim 
nga vendet anëtare të BE-së dhe që i plotëson kushtet e parashtruara në nenin 22 
paragrafi 3 pikat 3.1 deri 3.4 të këtij ligji.  

2. Me rastin e paraqitjes së kërkesës për autorizim të përkohshëm, siç referohet në 
paragrafin 1 të këtij neni, në kërkesë duhet të specifikohet niveli maksimal i 
mbetjeve.  

3. Bazuar në vendimet e Komisionit Evropian, për zgjatjen e kufizimit kohor të 
specifikuar në paragrafin 1 të këtij neni, Ministria mund ta zgjatë autorizimin e 
përkohshëm të PMB.  

 
Neni 25 

Ndryshimet e autorizimeve 
 
1. Në bazë të kërkesës së përfituesit të autorizimit, ose kërkesës së autoritetit 

kompetent të Ministrisë, autorizimi mund të ndryshohet.  
2. Në bazë të propozimit të përfituesit të autorizimit, autorizimi mund të ndryshohet, 

nëse PMB është i të njëjtit prodhues me një emër tregtues tjetër në ndonjërin vend 
anëtar të BE-së dhe nëse ai është identik me PMB e autorizuar në Kosovë.  
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3. Autoriteti kompetent i Ministrisë, mund të kërkojë të dhëna tjera plotësuese dhe 
mostra, në rastet e vlerësimit për ndryshimet e autorizimit.  

 
Neni 26 

Skadimi i autorizimit 
 
1. Autorizimi për vendosjen në treg dhe përdorim të PMB skadon në rastet:  

1.1. e përfundimit të periudhës për të cilën autorizimi është lëshuar dhe nëse ky 
autorizim nuk është përsëritur me kërkesën tjetër;  

1.2. pezullimit të autorizimit;  
1.3. kur përfituesi i autorizimit e kërkon një gjë të tillë;  
1.4. kur kushtet për autorizim nuk plotësohen;  
1.5. e ndalimit të vendosjes në treg apo përdorimit të një PMB brenda territorit të 

Kosovës sipas nenit 12 të këtij ligji;  
1.6. kur përfituesi i autorizimit nuk dorëzon dokumentacionin e parashtruar në 

nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji, brenda afatit kohor të përcaktuar;  
1.7. kur substanca aktive është hequr nga lista;  
1.8. e anulimit të autorizimit të përkohshëm, nëse substanca aktive e cila është 

subjekt i rasteve të parapara me nenin 24 të këtij ligji dhe që nuk është e 
përfshirë në listë.  

2. Në rastet kur përfituesi i autorizimit, kërkon që PMB nuk do ta vendos në treg 
gjashtë muaj para skadimit të afatit të autorizimit apo që do të përdoret më tutje, ai 
duhet ta informojë autoritetin kompetent, dhe ti bashkëngjitet një shpjegim.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 pikat 1.1 deri 1.8 të këtij neni një PMB mund të 
plasohet në treg për së paku tetëmbëdhjetë (18) muaj në vijim pas skadimit të 
afatit, i mbuluar me autorizim, në mënyrë që të shitet materiali ekzistues.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 1 pikat 1.1 deri 1.4 të këtij neni, Ministria mund të 
vendos, që pas skadimit të afatit, të mbuluar me autorizim, materiali i PMB të tilla 
duhet hequr në pajtim me Ligjin Nr. 02/L-30 për mbeturina.  

5. Në vendimin e pezullimit të autorizimit të PMB, Ministria mund ti japë përfituesit 
të autorizimit një periudhë shtesë për të shitur materialin ekzistues të PMB, apo të 
vendosë për heqjen nga tregu në pajtim me Ligjin Nr.02/L-30 për mbeturina.  

 
Neni 27 

Njohja reciproke e autorizimeve 
 
1. Aplikuesi mund të kërkojë autorizimin për një PMB, i cili përmban një substancë 

aktive apo substanca aktive të përfshirë në listë, bazuar në autorizimin e lëshuar 
nga një vend anëtar i BE-së, po qe se autorizimi i tillë është bërë në pajtim me 
parimet e njëjta për vlerësimin e PMB, sipas nenit 22 paragrafi 7 të këtij ligji. 

2. Aplikacionit duhet bashkangjitur dokumentacionin me shkresë që arsyeton 
krahasimin e kushteve dhe materialin e parashtruar në nenin 16 paragrafi 1 pika 1.4 
të këtij Ligji.  

3. Nëse autoriteti kompetent hedhë poshtë kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
për shkak të pamundësisë së krahasimit sipas nenit 22 paragrafi 7 të këtij Ligji dhe 
gjithashtu për kushtet shtesë në lidhje me përdorimin e PMB, siç është ndjeshmëria 
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specifike në mjedis në disa zona të caktuara dhe mënyra e konsumimit të ushqimit, 
atëherë arsyetimi ipet në formë të shkruar.  

4. Përdorimi i propozuar i PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të ndryshojë 
gjatë procedurës së autorizimit, në mënyrë që të eliminohet joharmonizimi me 
nenin 22 paragrafi 7 të këtij ligji.  

5. Vendimi për autorizimin e PMB bazohet në kushtet, dhe masat e parapara me 
Direktivën 91/414/EEC.  

6. Ministria mund të kufizojë përdorimin e PMB duke u bazuar në mënyrat e 
konsumimit të ushqimit dhe parandalon ekspozimin e konsumatorëve nga 
ushqimet e ndotura të cilët tejkalojnë konsumimin e lejuar ditor - ADI të mbetjeve 
të PMB.  

 
Neni 28 

Informimi për efektet me rrezik potencial që shkaktojnë PMB 
 
1. Përfitues i autorizimit të PMB apo atyre të cilëve u është dhënë e drejta e zgjerimit 

të fushës së aplikimit të një PMB të autorizuar, menjëherë e njoftojnë autoritetin 
kompetent për të gjitha informatat e reja për efektet me potencial të lartë të 
rrezikut, që mund të shkaktojnë PMB, apo mbetjet e tyre që kanë ndikim në 
shëndetin e njeriut, kafshëve, ujërave nëntokësorë dhe mjedis.  

2. Obligimet sipas paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen edhe për përdoruesit e PMB.  
 

KREU V 
REGJISTRI I PMB 

 
Neni 29 

Mbajtja dhe publikimi i regjistrit 
 
1. Bazuar në autorizimet e lëshuara, autoriteti kompetent mbanë regjistër të PMB.  
2. Ministria për çdo vit bënë publike në Gazetën Zyrtare të Kosovës Listën e PMB të 

autorizuara.  
3. Në periudhat e ndryshme kohore, Ministria publikon ndryshimet dhe plotësimet 

sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  
 

Neni 30 
Përmbajtja e regjistrit të PMB të autorizuara 

 
1. Regjistri i PMB përmban këto të dhëna:  

1.1. emrin tregtar të PMB-së;  
1.2. emrat dhe përmbajtësit e të gjitha substancave aktive;  
1.3. emri i prodhuesit dhe përfaqësuesit në Kosovë;  
1.4. klasifikimi sipas grupit të rreziqeve;  
1.5. numri dhe data e autorizimit, dhe afati i skadimit;  
1.6. pikat e shitjes të specifikuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji.  
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Neni 31 
Lista e substancave aktive 

 
1. Substancat aktive që i plotësojnë kushtet e përcaktuara sipas nenit 15 paragrafi 1 

dhe nenit 22 paragrafin 1, 3 pika 3.1 deri 3.5 dhe paragrafin 7 të këtij ligji, duhet 
futur në listë duke marrë parasysh edhe procedurat e përcaktuara nga Komisioni 
Evropian.  

2. PMB me substanca aktive që i plotësojnë kushtet sipas paragrafit 1 të këtij neni 
dhe bazuar në të arriturat shkencore teknike, atëherë ajo futet në Listë në afat 
kohor deri dhjetë (10) vite.  

3. Përfshirja e një substance aktive në listë, ndryshimet e listës, apo heqja nga lista, 
bëhet nga Ministria, duke u bazuar edhe nga të dhënat e paraqitura nga vendet 
anëtare të Komisioni Evropian.  

4. Ministria publikon në Gazetën Zyrtare të Kosovës Listën e substancave aktive për 
çdo vit.  

5. Përjashtim nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, përfshirja e një substance aktive në 
listë, bëhet në se i plotëson kushtet:  
5.1. përcaktimi i sasisë së lejuar të konsumit ditor - ADI për njerëzit;  
5.2. përcaktimi i ekspozimit të pranueshëm për përdoruesit;  
5.3. përcaktimi i veprimit të rrezikshëm, shpërndarjes në mjedis, dhe ndikimi në 

llojet që nuk janë synuar.  
6. Me rastin e përfshirjes në listë për herë të parë substancës aktive, duhet caktuar:  

6.1. shkallën minimale të pastërtisë së substancës aktive;  
6.2. natyrën dhe përmbajtjen maksimale të ndotësve;  
6.3. kufizimet që dalin nga vlerësimi i parametrave të kërkuar sipas nenit 22 

paragrafi 3 të këtij ligji;  
6.4. llojin e preparatit dhe  
6.5. mënyrën e përdorimit.  

7. Në bazë të kërkesës se aplikuesit, përfshirja e një substance aktive në listë mund të 
bëhet një apo disa herë, në kohëzgjatje deri dhjetë (10) vite.  

8. Aplikacioni për të vazhduar autorizimin duhet paraqitur së paku dy vite para 
skadimit të afatit. Nëse periudha kohore e cekur skadon gjatë verifikimit, Ministria 
mund ta zgjasë kohën për përfshirjen në listë të substancës aktive deri në marrjen e 
një vendimi.  

 
Neni 32 

Lejet për hulumtim 
 
1. PMB të përfshira për qëllime kërkimore ose hulumtuese në zona të caktuara 

testuese, lejohen të përdorën me vendim të përcaktuar nga Ministria.  
2. Në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, leja lëshohet nga Ministria sipas procedurës 

administrative, duke u bazuar në vlerësimin dhe propozimin e autoritetit 
kompetent.  

3. Të dhënat e PMB, sasia, zona e testimit dhe kushtet për shfrytëzim, si dhe personat 
fizik dhe juridik të cilët do të kryejnë testimin sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet 
të jenë të regjistruar në një regjistër të veçantë.  
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4. Leja sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet për dy (2) vite. Ajo mund të zgjatet 
edhe për dy (2) vite të tjera me kusht që aplikuesi të parashtroi kërkesë katër (4) 
muaj para skadimit, duke dhënë arsyetim në formë të shkruar.  

5. Nëse autoriteti kompetent vendos që eksperimentet e propozuara, të cilat i 
nënshtrohen kërkesës së dorëzuar për lëshimin e lejes, janë të rrezikshme dhe kanë 
efekte të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe të kafshëve apo kanë ndonjë ndikim 
të mundshëm negativ në mjedis. Ministria mund të ndaloj testimet dhe hulumtimet 
e tilla.  

6. Ministria me vendim të veçantë rregullon kushtet për lëshimin e lejes për testim 
dhe hulumtim.  

 
Neni 33 

Lejet e veçanta 
 
1. Në rastet e paraqitjes së ndonjë rreziku të pa parashikuar që shfaqin organizmat e 

dëmshëm, dhe të cilat nuk mund të luftohen apo nuk mund të kufizohet dëmi i tyre 
me përdorimin e PMB të autorizuar, Ministria me propozimin e autoritet 
komponent mund të lëshoj leje të veçantë për vendosjen në treg apo shfrytëzimin e 
PMB-ve, të pa autorizuar.  

2. Procedura për lëshimin e lejes së veçantë dhe për shfrytëzimin e PMB të pa 
autorizuara, iniciohet me propozim të përdoruesit.  

3. Leja e veçantë lëshohet në afatin kohor njëqindenjëzet (120) ditësh.  
4. Leja e veçantë përmban të dhënat si në vijim:  

4.1. sasinë e PMB që do të përdorët;  
4.2. zonën apo vendin;  
4.3. kushtet për shfrytëzim;  
4.4. kulturën bimore në të cilat përdoret PMB i pa autorizuar dhe  
4.5. të dhënat e shfrytëzuesit.  

5. Leja e veçantë mund të ndryshohet apo të tërhiqet nga organi kompetent, nëse:  
5.1. nuk ka dhënë rezultate të kërkuara;  
5.2. nuk është i nevojshëm përdorimi i tij dhe  
5.3. pasojat që mund të sjellin PMB janë më të mëdha se sa dëmet e shkaktuara 

nga organizmat e dëmshëm.  
 

Neni 34 
 

Leja e veçantë për përdorim të PMB në sasi të vogla 
 
1. Personat juridik që merren me veprimtari bujqësore apo personat fizik, të 

angazhuar në mënyrë profesionale në prodhimtarinë bujqësore, mund të kërkojnë 
nga organi kompetent, lejen për shfrytëzim në sasi të vogla të PMB të autorizuara.  

2. Organi kompetent lejon shfrytëzim në sasi të vogla të PMB të autorizuara, duke u 
bazuar në kërkesën e parashtruar sipas paragrafit 1 të këtij neni.  
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Neni 35 
Leja për vendosjen në treg të PMB që janë të autorizuara në vendet anëtare të BE 
 
1. PMB, të cilat janë të autorizuar në ndonjërën prej vendeve anëtare të BE-së, mund 

të vendoset në tregun e Kosovës, nëse lëshohet leja nga Ministria.  
2. Leja për vendosjen në treg të PMB sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet për 

periudhë të caktuar nga Ministria, duke u bazuar në nenin 5 paragrafi 1-4 të këtij 
ligji.  

3. Aplikuesi i kërkesës për leje sipas paragrafit 1 të këtij neni dhe që ka emër të 
njëjtë, i bashkëngjitet informatat si në vijim: 
3.1. emri dhe adresa e aplikuesit; 
3.2. emri dhe numri i autorizimit të PMB në ndonjërin vend anëtare të BE-së; 
3.3. emri dhe adresa e përfituesit të autorizimit PMB dhe emri i vendit anëtar të 

BE-së që ka lëshuar autorizimin;  
3.4. substanca aktive, formulimi, paketimi, etiketimi;  
3.5. emri i propozuar për vendosje në treg të Kosovës;  
3.6. etiketa e propozuar në gjuhën e përdoruesit në pajtim me Direktivën 

67/548/EEC.  
4. Pa si të jepet leja sipas paragrafit 2 të këtij neni, në etiket duhet të shënohet emri 

dhe adresën e prodhuesit dhe përfaqësuesit të autorizuar për vendosje në tregun e 
Kosovës të PMB.  

5. Autoriteti kompetent mund të kërkoj nga pala që të dorëzoj mostrën e PMB, e cila i 
bashkëngjitet dokumentacionit dhe kërkesës për leje për vendosje në treg si në 
paragrafin 1 të këtij neni.  

6. Pasi të jetë dhënë leja për vendosjen në treg të një PMB të njëjtë, i autorizuar në 
vendet anëtare të BE-së, personi fizik apo juridik mund të bëjë ripaketimin e tij 
edhe në vend, por duhet të pajiset me autorizim dhe leje të veçantë të lëshuar nga 
Ministria.  

7. Përjashtimisht nga paragrafi 2 i këtij neni, leja për vendosjen në treg e PMB të 
njëjtë që është i autorizuar në vendet anëtare të BE, mund të lëshon gjithashtu duke 
u bazuar në kërkesën e bërë nga personat fizik apo juridik.  

8. Organi kompetent lëshon leje për vendosjen në treg të vetëm një PMB të njëjtë që 
është i autorizuar edhe në vendet anëtare të BE –së, nëse ai është për shfrytëzim 
vetanak.  

9. Kërkesës sipas paragrafit 8 të këtij neni i bashkëngjitet arsyetim, siç është 
përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, dhe dokumentet si në vijim:  
9.1. diploma apo certifikata profesionale e vlefshme për trajnimet e kryera siç 

është e përcaktuar në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji;  
9.2. dëshmitë që PMB është e paraparë për përdorim vetanak dhe nuk vendoset 

në treg nga personi i tretë apo për persona të tretë;  
9.3. sasia e PMB që përdoren në kulturat bimore;  
9.4. procedurat dhe mënyrat e përdorimit;  
9.5. vendi i përdorimit; dhe  
9.6. informacione shtesë nëse kërkohen nga organi kompetent.  

10. Ministria me akt nënligjor rregullon ripaketimin, shfrytëzimin e emrit të propozuar 
tregtar të PMB që vendosen në tregun e Kosovës, si dhe përmbajtjen e 
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dokumentacionit dhe kërkesës të PMB të njëjtë që është i autorizuar dhe që 
përdoret në vendet anëtare të BE-së.  

 
KREU VI 

SHËRBIMET PROFESIONALE 
 

Neni 36 
Obligimet 

 
1. Obligimet për kryerjen e shërbimeve profesionale nga personat juridik dhe fizik të 

autorizuar nga Ministria, në lëmin e PMB, si dhe pajisjet për aplikim të tyre janë si 
në vijim:  
1.1. kryerja e vazhdueshme e aktivitetit si dhe shërbimeve në pajtim me kërkesat 

sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve tjera nënligjore;  
1.2. kryerja e shërbimeve sipas programit të specifikuar nga organi kompetent i 

Ministrisë.  
2. Nëse ofruesit e shërbimeve profesionale sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk 

sigurojnë shërbime të pranueshme sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore, shfrytëzuesi i shërbimeve mund të kërkoj nga organi kompetent i 
Ministrisë, të vendos për të drejtat e shfrytëzuesit, duke imponuar kryerjen e 
shërbimit.  

3. Ministria me akt nënligjor i rregullon obligimet për kryerjen e shërbimeve 
profesionale nga personat fizik dhe juridik në lëmin e PMB dhe pajisjeve për 
aplikimin e tyre.  

 
Neni 37 

Shërbimet profesionale 
 
Shërbimet profesionale në lëmin e PMB përfshijnë, autorizimin, tregtimin, aplikimin, 
shfrytëzimin e PMB dhe shërbime profesionale në lëmin e pajisjeve për aplikim të tyre. 
 

Neni 38 
Shërbimet profesionale për autorizimin, vendosjen në treg, përdorimin 

dhe pajisjet për aplikim të PMB 
 
1. Shërbimet profesionale në fushën e autorizimit, vendosjes në treg si dhe përdorimit 

të PMB përfshijnë si në vijim: 
1.1. testimet dhe vlerësimi i PMB për procedurën e autorizimit;  
1.2. koordinimi i punës dhe mbështetja teknike për autoritetin dhe organin 

kompetent gjatë procedurës së autorizimit të PMB;  
1.3. testimet laboratorike të PMB nga institutet referente;  
1.4. monitorimi i mbetjeve të PMB;  
1.5. përgatitja e programeve dhe aftësimin i personave për përdorimin e duhur të 

PMB nga një institucion referent;  
1.6. përgatitja e materialeve për vlerësimin e njohurive apo argumenti 

profesional;  
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1.7. përgatitja e materialeve dhe programit për zbatimin dhe zhvillimin e 
procedurave të reja, për praktikat e mira bujqësore dhe praktikave për 
mbrojtjen e integruar të bimëve;  

1.8. zbatimi i standardeve Evropiane në lëmin e testimeve biologjike për 
efikasitetin e PMB;  

1.9. grumbullimi i të dhënave për vendosjen në treg dhe përdorimi i PMB;  
1.10. përcaktimin e detyrimeve që kanë të bëjnë me trajnimet profesionale të 

personave përgjegjës për vendosjen në treg të PMB dhe për shfrytëzuesit e 
tyre;  

1.11. përgatitja e dokumentacionit për tregtimin dhe përdorimin e pajisjeve;  
1.12. përcaktimi i detyrave që kanë të bëjnë me trajnimin profesional në lëmin e 

pajisjeve për aplikim të PMB;  
1.13. përcaktimin e aktiviteteve hulumtuese për pajisjet, bashkëpunimi në 

prezantimin, zhvillimin dhe themelimin e sistemit informues në lëmin e 
pajisjeve. 

 
Neni 39 

Programi i shërbimeve profesionale 
 
Bazuar në programin e shërbimit profesional për personat fizik dhe juridik, Ministria 
me akt nënligjor rregullon llojin dhe kohëzgjatjen e shërbimit profesional në lëmin e 
PMB dhe mënyrën dhe dinamikën e kryerjes së shërbimeve profesionale. 
 

Neni 40 
Mbikëqyrja e kryerjes së shërbimeve profesionale 

 
1. Mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve profesionale në lëmin PMB dhe aplikimin e 

tyre, e zbaton organi kompetent i Ministrisë.  
2. Mbikëqyrja profesionale mund të zbatohet edhe nga personat juridik dhe fizik, të 

cilët janë profesionalisht të trajnuar për mbikëqyrjen e fushave të caktuara, që janë 
të autorizuar nga Ministria.  

3. Inspektimi i shërbimeve profesionale në lëmin e PMB do të zbatohet nga 
inspektorët fitosanitar dhe të bujqësisë. 

 
Neni 41 

Kushtet për kryerjen e shërbimeve profesionale 
 
1. Personat fizik dhe juridik, të përmbushin kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB 

si në vijim;  
1.1. të kenë pajisje përkatëse për aplikimin e PMB;  
1.2. personat të cilët janë të kyçur në aktivitete e tilla, duhet të kenë përgatitje 

profesionale përkatëse.  
2. Ministria me akt nënligjor, rregullon kushtet lidhur me pajisjet, përgatitjen 

profesionale të personelit të personave fizik dhe juridik dhe kërkesat tjera sipas 
këtij ligji.  
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Neni 42 
Certifikimi i pajisjeve 

 
1. Personat fizik dhe juridik pronar të pajisjeve, duhet të garantojnë që pajisjet të cilat 

përdoren për aplikim e PMB nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.  
2. Lejohen të vendosen në treg dhe të përdoren për aplikimin e PMB, vetëm pajisjet 

të cilat plotësojnë kushtet për certifikim.  
3. Përpara se të plasohet në treg, prodhuesi apo importuesi i pajisjeve, në bazë të 

kërkesës, duhet të marrin certifikatën nga organi kompetent i Ministrisë, me të 
cilën lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i pajisjeve të certifikuara.  

4. Ministria me akt nënligjor rregullon kushtet e nevojshme për certifikimin e 
pajisjeve, si dhe do të bëjë publike llojet e caktuara të pajisjeve të certifikuara dhe 
atyre që nuk lejohen të përdoren për aplikimin e PMB.  

 
Neni 43 

Organi kompetent për certifikim 
 
1. Organi kompetent për certifikim i autorizuar nga Ministria duhet ti përmbush 

kushtet e përcaktuara lidhur me personelin dhe mjetet për vlerësimin e pajisjeve 
për aplikimin e PMB.  

2. Organi kompetent për certifikim të pajisjeve për aplikimin e PMB, caktohet nga 
Ministria.  

3. Prodhuesi apo importuesi i pajisjeve për aplikimin e PMB, i paraqet kërkesën 
organit kompetent të Ministrisë për certifikimin e pajisjeve.  

4. Organi kompetent i Ministrisë dhe organi kompetent i autorizuar për certifikim do 
të mbajnë shënime si në vijim;  
4.1. të dhënat për llojin,  
4.2. të dhënat për tipin,  
4.3. vitin e prodhimit të pajisjes,  
4.4. të dhënat për vitin e certifikimit,  
4.5. emrin e prodhuesit dhe të importuesit.  

5. Shënimet sipas paragrafit 3 të këtij neni, duhet të ruhen së paku dhjetë (10) vite pas 
lëshimit të certifikatës.  

6. Në çdo kohë shënimet sipas paragrafit 4 të këtij neni mund të rishikohen nga 
organi kompetent i Ministrisë.  

7. Ministria me akt nënligjor i rregullon kushtet sipas paragrafit 3 dhe 4 të këtij neni.  
 

Neni 44 
Inspektimi i rregullt i pajisjeve 

 
1. Pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve për aplikimin e PMB, duhet të përdorin vetëm 

pajisjet, të cilat i nënshtrohen rregullisht inspektimeve.  
2. Pajisjet për aplikimin e PMB të inspektuara nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të 

mbajnë shenjën dhe vulën e inspektimit të rregullt.  
3. Pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve për aplikimin e PMB, do të marrin vulën e 

inspektimit të rregullt çdo dy (2) vite.  
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4. Ministria me akt nënligjor rregullon llojet e pajisjeve që nuk janë të nevojshme për 
inspektim.  

 
Neni 45 

Vula e inspektimit të rregullt 
 
1. Vulosjen e pajisjeve për aplikimin e PMB të inspektuara e bënë organi kompetent i 

Ministrisë.  
2. Organi kompetent i Ministrisë, bazuar në të dhënat e organit kompetent për 

certifikim, vulos vetëm pajisjet për aplikim të PMB, që janë teknikisht të rregullta.  
3. Organi kompetent i Ministrisë dhe organi kompetent për certifikim të pajisjeve, 

mbajnë shënime si në vijim;  
3.1. për rezultatet e inspektimeve;  
3.2. emrin e pronarit dhe përdoruesit të pajisjeve të inspektuara;  
3.3. ditën e vendosjes së vulës në pajisjet e inspektuara.  

4. Shënimet e rezultateve të inspektimit të pajisjes së veçantë do të mbahet gjashtë (6) 
vite.  

5. Ministria me akt nënligjor rregullon kushtet e përcaktuara sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, metodat e inspektimeve të rregullta të pajisjeve, mbajtja e shënimeve dhe 
formën e vulës për inspektimet e rregullta.  

 
Neni 46 

Shpenzimet 
 
1. Shpenzimet që kanë të bëjnë me autorizimin e PMB dhe lëshimin e lejeve 

kompensohen nga aplikuesi apo përfituesi i autorizimit.  
2. Shpenzimet që kanë të bëjnë me lëshimin e certifikatës së pajisjeve për aplikimin e 

PMB kompensohen nga prodhuesi apo importuesi.  
3. Shpenzimet e krijuara për inspektimet e rregullta të pajisjeve për aplikim të PMB 

kompensohen nga pronarët dhe përdoruesit e pajisjeve.  
4. Shpenzimet për analizimin e bimëve apo produktet bimore lidhur me përmbajtjen e 

mbetjeve të PMB, kompensohen nga pronari i bimëve apo produkteve me origjinë 
bimore, nëse mbetjet e PMB kalojnë vlerat e lejuara.  

5. Shpenzimet për analizimin e tokës dhe objekteve të tjera lidhur me mbetjet e PMB 
apo substancës aktive, kompensohen nga pronari i tokës, nëse vërehet që është bërë 
përdorimi jo i rregullt apo i ndaluar i PMB.  

6. Shpenzimet për analizimin e tokës dhe objekteve tjera, të bërë sipas kërkesës së 
klientit të bimëve apo produkteve bimore, kompensohen nga shfrytëzuesi i PMB, 
nëse mbetjet e tyre kalojnë vlerat e lejuara, në të kundërtën, shpenzimet e tilla do të 
kompensohen nga klienti dhe në rastet kur vet klienti kërkon inspektime të 
rregullta.  

7. Shpenzimet për ekzaminimin e PMB dhe inspektimet kompensohen nga përfituesi 
i autorizimit të PMB, edhe nëse ato si të tilla nuk i plotëson kushtet për autorizim.  

8. Shpenzimet për testimin e pajisjeve për aplikimin e PMB, do të kompensohen nga 
prodhuesi apo importuesi, edhe nëse pajisja nuk i plotëson kushtet e parashtruara 
në certifikatë.  
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9. Ministria me akt nënligjor e rregullon shumën e shpenzimeve të krijuara me rastin 
e zbatimit të këtij neni.  

 
KREU VII 
IMPORTI 

 
Neni 47 

Importi i produkteve për mbrojtjen e bimëve 
 
1. PMB, lejohen të importohen vetëm nga personat fizik dhe juridik, siç është 

përcaktuar në nenin 5 paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij ligji. Të dhënat për importin e 
PMB raportohen në zyrat e organit kompetent, sipas nenit 6 paragrafi 1 dhe 3 të 
këtij ligji.  

2. Importi dhe vendosja e PMB do të mbikëqyret nga inspektorët fitosanitar.  
3. Ministria me akt nënligjor rregullon pikat e vendkalimit kufitar për importin apo 

kalimin transit të PMB.  
 

Neni 48 
Importimi i pajisjeve për aplikimin e PMB 

 
1. Lejohen të importohen vetëm pajisjet, për të cilat është dhënë certifikata apo Leja e 

importit nga Organi Kompetent i Ministrisë.  
2. Përjashtimisht nga paragrafit 1 i këtij neni, pjesët e pajisjeve për aplikimin e PMB, 

Ministria mund të caktoj që për disa lloje të tyre, të lejohet importi pa certifikatë 
apo leje.  

 
KREU VIII 

AUTORIZIMET 
 

Neni 49 
Autorizimi dhe detyrat e autoritetit kompetent 

 
1. Autoriteti kompetent i Ministrisë ka detyrat dhe autorizimet si në vijim:  

1.1. koordinimin ndërministror për punën dhe bashkëpunimin që ka të bëjë me 
autorizimin e PMB;  

1.2. kryerjen e procedurës për autorizim e PMB dhe lëshimi i lejes për vendosjen 
në treg dhe përdorim të tyre;  

1.3. mbajtjen e shënimeve, regjistrave dhe listave;  
1.4. monitorimin e vendosjes në treg dhe përdorimi i PMB dhe bashkëpunimi në 

përgatitjen e masave të nevojshme sipas këtij ligji;  
1.5. koordinimin e punës për harmonizimin e niveleve maksimale të mbetjeve 

për PMB dhe monitorimin e zbatimit të vlerësimit të niveleve maksimale të 
mbetjeve të tyre;  

1.6. hartimin e raporteve, analizave, informacioneve dhe materialeve tjera për 
organet dhe organizatat ndërkombëtare për të cilën Kosova nuk e ka të 
kufizuar të raportoj sipas këtij ligji;  
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1.7. bashkëpunimin me organet tjera brenda dhe jashtë vendit në lëmin e 
vendosjes në treg dhe përdorimin e pesticideve;  

1.8. kryerjen e detyrave dhe punëve tjera shtesë.  
2. Organi kompetent i Ministrisë, ka detyrat dhe autorizimet si në vijim:  

2.1. asistimin në përgatitjen e akteve nënligjore dhe monitorimi i zbatimit të 
ligjit;  

2.2. krijimin e kushteve për përmbushjen e detyrimeve për futjen në regjistër siç 
është e përcaktuar në nenin 29 të këtij Ligji;  

2.3. miratimin dhe monitorimin e programeve lidhur me masat për përdorimin e 
duhur të PMB;  

2.4. organizimin e aftësimit për zbatimin e praktikave të mira bujqësore dhe 
menaxhimin e integruar të organizmave dëmtues;  

2.5. përgatitjen e publikimeve nga kjo lëmi;  
2.6. mbikëqyrjen e sistemit informues në lëmin për grumbullimin, përpunimin, 

ndërhyrjen dhe ruajtjen e të dhënave, menaxhimin e sistemit informues;  
2.7. kryerjen e detyrave dhe punëve të tjera administrative.  

 
Neni 50 

Mbikëqyrja 
 
1. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij Ligji dhe akteve nënligjore të nxjerr 

në bazë të tij e kryejnë Inspektorët e autorizuar të Ministrisë.  
2. Inspektorët e autorizuar të Ministrisë të paraparë nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryejnë edhe punë tjera në lëmin e produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe sipas 
autorizimeve të parapara në Ligjin për inspekcionin bujqësor.  

 
Neni 51 

Autorizimet e inspektoratit fitosanitar dhe të bujqësisë 
 
1. Sipas ligjeve në fuqi, inspektorati fitosanitar dhe i bujqësisë do të:  

1.1. ndalon vendosjen në treg të PMB të pa autorizuara;  
1.2. ndalon përdorimin e PMB nëse nuk është lëshuar leja e importit dhe 

tregtimit;  
1.3. ndalon vendosjen në treg të PMB, të cilat nuk kanë afat të përdorimit,  
1.4. kontrollon përmbushjen e kushteve në lidhje me personelin e personave 

juridik apo fizik siç është e përcaktuar në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji;  
1.5. informon organin kompetent në lidhje me mungesën e personelit sipas nenit 

5 dhe 9 të këtij ligji dhe ndalon aktivitetin e personave fizik apo juridik, 
përderisa të përmbushen kërkesat sipas këtij ligji;  

1.6. ndalon plasmanin në treg të PMB, nëse ato nuk janë në pajtim me 
autorizimin, paketimin, etiketimin, klasifikimin, lejet, udhëzimet për 
përdorim, përbërjet kimike;  

1.7. ndalon përdorimin e PMB, nëse ato përdoren në mënyrë jo të duhur;  
1.8. urdhëron masa të duhura nëse vlerësohet që niveli maksimal i mbetjeve të 

PMB në bimë apo produkte me origjinë bimore është i pa pranueshëm, por 
këto masa merren para vendosjes së tyre në treg;  
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1.9. merr mostrat e bimëve, produkteve bimore, tokës, përzierjeve të PMB në 
pajisjet për spërkatje, PMB dhe mostra të tjera të nevojshme;  

1.10. largon pajisjet për aplikimin e PMB nga tregu dhe urdhëron verifikimin e 
pëlqimit dhe certifikatës;  

1.11. ndalon vendosjen në treg të pajisjeve për aplikimin e PMB, nëse nuk është i 
pajisur dhe në pajtim me certifikatën;  

1.12. ndalon përdorimin e pajisjes për aplikim të PMB, nëse nuk është i pajisur 
me vulën për inspektimin e rregullt apo nëse nuk është i inspektuar 
rregullisht;  

1.13. vërteton nëse kryesit e shërbimeve në lëmin e PMB sipas këtij ligji 
përmbushin kushtet e veçanta apo kryen aktivitete tjera, dhe urdhëron masa 
tjera të domosdoshëm për zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore;  

1.14. ndalon vendosjen në treg të bimëve apo produkteve bimore nga të cilat janë 
marr mostrat për vlerësimin e vlerave maksimale të mbetjeve të PMB, 
gjersa rezultatet e analizave të mostrave të tilla të përfundojnë.  

 
Neni 52 

Autorizimet e inspektorëve fitosanitar në kufi 
 
1. Inspektorët fitosanitar kanë autorizimet si në vijim:  

1.1. kontrollojnë importimin e PMB në vendkalimet e përcaktuara kufitare, 
verifikojnë pëlqimin e punës apo veprimit të sigurt në pajtim me këtë ligj 
dhe akteve nënligjore;  

1.2. ndalojnë importin e PMB, nëse ato nuk janë autorizuar, klasifikuar, paketuar 
dhe pajisura me udhëzimet për përdorim;  

1.3. ndalojnë importin e PMB që nuk kanë leje përkatëse, apo nëse vendosja në 
treg e tyre është e ndaluar;  

1.4. ndalojnë përkohësisht importin e PMB, nëse nuk janë të plotësuara 
dokumentacionet e nevojshme përcjellëse, deri sa ato të kompletohen;  

1.5. kryejnë aktivitete të tjera dhe urdhërojnë masat në lidhje me PMB në pajtim 
me këtë ligj.  

 
Neni 53 

Marrja dhe përdorimi i të dhënave 
 
1. Rregullimin e vendosjes në treg kontrollimin dhe përdorimin e PMB, autoriteti 

kompetent duhet që për bazën e të dhënave, të marrin dhe të përdorin të dhëna te 
cilat mbahen nga organet kompetente, institutet publike, agjencitë dhe organe tjera 
të autorizuara brenda kornizës së bazave të dhënave të kontraktuara, veçanërisht 
nga:  
1.1. bazat e të dhënave nga fusha e PMB;  
1.2. bazat e të dhënave për ndotjen e tokës dhe ujit;  
1.3. bazat e të dhënave për ujërat dhe lëmit me rëndësi ekologjike;  
1.4. kadastra dhe libri i tokave;  
1.5. të dhëna themelore nga regjistri i popullatës, sa i përket pronarit apo 

përdoruesit.  
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2. Në pajtim me funksionet e tij, autoriteti kompetent, krijon lidhjet me të gjitha bazat 
e të dhënave të ministrive përkatëse.  

3. Autoriteti kompetent duhet të bashkëpunojë me Institutin Kombëtar të Shëndetit 
Publik të autorizuar për mbledhjen e të dhënave për helmimet akute dhe efektet 
tjera nga PMB, si dhe të njëjtat të dhëna duhet prezantuar nëse është e nevojshme 
organizatave të tjera të autorizuara dhe bartëse të shërbimeve publike.  

4. Të dhëna tjera që janë çështje konfidencionale sipas këtij ligji apo përdorimi i tyre 
është i kufizuar.  

5. Bazat e të dhënave të cekura sipas paragrafit 1-4 të këtij neni komunikohen sipas 
Ligjit për qasje në dokumente zyrtare,  

6. Ministria në bashkëpunim me Ministritë tjera përkatëse rregullon mënyrat e lidhjes 
me bazat e tjera të të dhënave dhe mënyra e nxjerrjes së të dhënave ne pajtim me 
ligjet në fuqi.  

 
Neni 54 

Shkëmbimi ndërkombëtar i të dhënave 
 
1. Autoriteti kompetent dhe organi kompetent njoftojnë vendet tjera, nëse kërkohet 

nga Komisioni Evropian si dhe vendet anëtare të BE-së për: 
1.1. efektet me rrezik potencial të ndonjë PMB sipas nenit 28 të këtij ligji;  
1.2. autorizimet e përkohshme të përcaktuara në nenin 24 të këtij ligji;  
1.3. vërtetimin e përkohshëm për nivelet maksimale të mbetjeve për PMB, nëse 

ende nuk janë të plotfuqishme ligjet dhe aktet nënligjore dhe të dhënat për 
vlerësimin e tyre; 

1.4. lejet e veçanta të lëshuara sipas nenit 33 të këtij ligji;  
1.5. vendimet lidhur me autorizimin dhe dërgimi e të dhënave, vendeve anëtare 

të BE-së, sipas kërkesës së tyre;  
1.6. rezultatet e testeve dhe analizave shtesë të kërkuara në procedurën e 

autorizimit, lidhur me kërkesat për njohjen e autorizimeve nga vendet 
anëtare të BE-së sipas nenit 27 të këtij ligji;  

1.7. vendimet për ekuivalencën e substancave aktive të prodhueseve, të përfshira 
në listën që i referohet nenit 27 së bashku me të dhënat për ekuivalencën 
dhe papastërtinë e substancave aktive sipas nenit 31 të këtij ligji;  

1.8. rrezikshmërinë dhe shenjat e sigurisë për PMB dhe masat e përcaktuara në 
nenin 6 dhe 11 të këtij ligji;  

1.9. rezultatet e inspektimit të PMB në treg dhe atyre në përdorim, që ofrohen 
deri më 10 shtator të vitit aktual për periudhën e vitit të kaluar;  

1.10. të dhënat për PMB e autorizuara, të ndaluara, skadimin e autorizimit, 
kufizimet për përdorimin apo pezullimin e autorizimeve, si dhe të dhënat të 
tjera, për periudhë tremujore.  

1.11. të dhënat përmbajnë së paku emrin e mbajtësit të autorizimit, emrin tregtar 
të PMB, llojin e preparatit ose formulimit, emrin dhe përmbajtjen e të gjitha 
substancave aktive, qëllimin e përdorimit, nivelin maksimal të mbetjeve të 
përkohshme, nëse nuk parashihet me nenin 10 të këtij Ligji dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për vlerësimin e tyre;  

1.12. listën e PMB të autorizuara në Kosovë, që jepet vetëm një herë në vit.  
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KREU IX 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 55 

 
1. Me gjobë prej njëmijë (1.000) € deri në pesëmijë (5.000) € për kundërvajtje 

dënohet personi fizik dhe juridik nëse:  
1.1. vepron në kundërshtim me nenin 5 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji,  
1.2. nuk mbanë shënime sipas nenit 6 paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij ligji,  
1.3. vendos në treg PMB të klasifikuara në grupin e helmeve të rrezikshme T+ 

pa autorizim të Ministrisë,  
1.4. përdor PMB për qëllime hulumtimi pa lejen paraprake të Ministrisë, sipas 

nenit 32 paragrafi 1 dhe 3 të këtij ligji,  
1.5. vendos në treg PMB në kundërshtim me nenin 35 paragraf 1 dhe 6 të këtij 

ligji dhe  
1.6. përdorë pajisjet për aplikimin e PMB pa shenjën dhe vulën e inspektimit të 

rregullt sipas nenit 44 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji.  
2. Me gjobë prej dymijë (2.000) € deri në pesëmijë (5.000) € për kundërvajtje 

dënohet personi fizik nëse:  
2.1. vendos në treg PMB me afat të skaduar dhe që është në kundërshtim me 

nenin 4 paragrafi 3 të këtij ligji,  
2.2. vepron në kundërshtim me nenin 28 të këtij ligji,  
2.3. nuk përmbush kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB sipas nenit 41 

paragrafi 1 të këtij ligji,  
2.4. nëse pengon inspektimin sipas nenit 51 pika 1.9, 1.10, 1.12, të këtij ligji.  

3. Me gjobë prej dhjetëmijë (10.000) € deri në tridhjetëmijë (30.000) € për 
kundërvajtje dënohet personi juridik nëse:  
3.1. vendos në treg PMB me afat të skaduar dhe që është në kundërshtim me 

nenin 4 paragrafi 3 të këtij ligji,  
3.2. vepron në kundërshtim me nenin 28 të këtij ligji,  
3.3. nuk përmbush kushtet për përdorim dhe aplikim të PMB sipas nenit 41 

paragrafi 1 të këtij ligji,  
3.4. nëse pengon inspektimin sipas nenit 51 pika 1.9, 1.10, 1.12, të këtij ligji.  
3.5. vendos në treg PMB të pa autorizuara nga Ministria dhe që është në 

kundërshtim me nenin 3 paragrafi 1 të këtij ligji dhe  
3.6. vepron në kundërshtim me nenin 42 paragrafi 3 i këtij ligji.  

 
Neni 56 

 
Pagesat që rrjedhin nga zbatimi i këtij ligji dhe të hyrat tjera nga taksat derdhën në 
Buxhetin e Kosovës. 
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KREU X 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 57 

 
Për zbatimin e këtij ligji, Ministria, në afat prej tri (3) vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, duhet ti nxjerrin aktet nënligjore për zbatimin e tij. 
 

Neni 58 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushon së vepruari Ligji Nr.2003/20 për pesticide i dt. 8 
dhjetor 2003, si dhe çdo akt tjetër në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 59 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-042 
7 Nëntor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-061-2008, datë 27.11.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 44 / 22 DHJETOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të krijimit të standardeve mjedisore në Kosovë për parandalimin dhe 
kontrollin e integruar të ndotjes, në harmoni me ato të Bashkimit Evropian, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INTEGRUAR 
TË NDOTJES 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes i cili vjen si 
pasojë e veprimtarive të paraqitura në Aneksin 1. të këtij ligji, në veçanti duke 
parandaluar dhe reduktuar mbeturinat, emisionet në ajër, ujë dhe tokë. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime: 
“Impianti” nënkupton njësinë statike teknike ku kryhen një ose më shumë aktivitete të 
cekura në Aneksin 1 të këtij ligji, ose çfarëdo aktivitetesh tjera ndërlidhëse të 
drejtpërdrejta të cilat kanë lidhje teknike me aktivitetet e kryera në atë vend dhe të cilat 
mund të kenë ndikim në emision dhe ndotje. 
“Impianti ekzistues” është një impiant që operon nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji 
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apo një impiant të cilit i është dhënë leja e punës sipas dispozitave ligjore në fuqi me 
kusht që impianti të lëshohet në operim më së largu një vit nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 
”Impianti i ri” është çfarëdo impianti tjetër përveç impiantit ekzistues. 
“Emision” nënkupton shkarkimin direkt ose indirekt të substancave, vibracioneve, 
nxehtësisë ose zhurmës nga burimet individuale ose ato shpërndarëse të një impianti në 
ajër, ujë ose tokë. 
“Vlera kufitare e emisionit” (VKE) nënkupton sasinë e shprehur në kushtet e 
parametrave të caktuar, përqendrimet dhe/ose niveli i emisioneve të veçanta, i cili nuk 
mund të tejkalohet gjatë një ose më shumë afatesh kohore. 
“Standardi i cilësisë së mjedisit” nënkupton tërësinë e kushteve dhe kërkesave të cilat 
mjedisi ose një pjesë e caktuar e tij duhet t’i plotësoj në kohën e caktuar sipas 
dispozitave ligjore në fuqi. 
“Autoriteti Republikan” është organ qeveritar i autorizuar për zbatimin e dispozitave 
të këtij ligji. 
“Ministria” është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
“Autoriteti Komunal” nënkupton organin kompetent në nivel të Komunës. 
“Substanca” nënkupton çdo element kimik dhe bashkë dyzimet e tij, me përjashtim të 
substancave radioaktive dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht. 
“Ndotja” është paraqitja e drejtpërdrejt ose e tërthortë e substancave, rrezatimit, 
vibracioneve, nxehtësisë, dritës, kundërmimeve apo zhurmës në mjedis, si rezultat i 
aktivitetit të njeriut, i cili mund të jetë i rrezikshëm për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut. 
“Leja” është dokument me shkrim i autoriteteve Republikane që lejon funksionimin e 
tërë ose një pjese të impiantit i cili përmban kushtet e nevojshme për të garantuar se 
impianti është në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe arrin një standard të lartë të 
mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut. 
“Ndryshimi ne operim” nënkupton një ndryshim në natyrën e funksionimit të një 
impianti, ose një zgjerim të impiantit i cili në vete mund të ketë pasoja për mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut. 
“Ndryshimi qenësor” nënkupton një ndryshim të operimit i cili, sipas mendimit të 
Autoritetit Republikan, mund të ketë ndikime të dukshme negative në mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut. 
“Operatori” nënkupton personin juridik ose fizik i cili operon ose kontrollon 
impiantin. 
“Publiku” nënkupton një ose më shumë persona juridik ose fizik, grupet, shoqatat ose 
organizatat. 
“Publiku i interesuar” nënkupton publikun e ndikuar që mund të ndikohet, që ka 
interes në marrjen e vendimit rreth lëshimit ose përshpejtimit te lejes, kushteve të lejes, 
përfshirë organizatat joqeveritare të cilat promovojnë mbrojtjen mjedisit siç parashihet 
me ligj. 
“Teknikat më të mira të mundshme” (TMM) do të thotë proceset me efektive dhe të 
zhvilluara mirë si dhe metodat e tyre te operimit, qe tregojnë përshtatshmërinë praktike 
te teknikave te posaçme për të siguruar bazat për vlerat kufitare te shkarkimeve te 
caktuara për të parandaluar dhe/ose reduktuar shkarkimet dhe ndikimet në mjedis. 
“Teknikat” përfshijnë teknologjinë e përdorur dhe mënyrën në të cilën është 
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projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur, operuar dhe montuar procesi. 
“Teknikat e mundshme” janë ato teknika, te cilat janë zhvilluar në një shkallë të tillë 
që lejohen të zbatohen ne sektorët përkatës te industrisë, ne kushtet te tilla ekonomike 
dhe teknike praktike, duke marrë parasysh koston dhe avantazhet, se në mënyrë te 
arsyeshme janë te pranueshme për operatorin. 
 

KREU II 
LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR 

 
Neni 3 

Parimet e përgjithshme për operatorin 
 
1. Personi mund të operoi me impiant vetëm me autorizim nga Ministria.  
2. Leja mund të autorizojë operimin e më tepër se një impianti vetëm nëse ata janë të 

vendosur në të njëjtën hapësirë dhe operohen nga i njëjti operator.  
3. Aplikimin për leje mund ta parashtron personi i cili do të ketë kontrollin për 

operimin e impiantit pas autorizimit të lejes.  
4. Operatori do të sigurojë që impianti të operoj në pajtim me kushtet e lejes. 
 

Neni 4 
Aplikimi për leje 

 
1. Aplikacioni për leje duhet të jete në formë të shkruar dhe përmban:  

1.1. emrin, adresën dhe numrin e telefonit të parashtruesit të aplikacionit dhe 
nëse dallon, ndonjë adresë në të cilën do të duhej të dërgoheshin letër 
dërgesat lidhur me aplikacionin;  

1.2. adresën e vendit të impiantit;  
1.3. një hartë ose plan që tregon vendin dhe lokacionin e impiantit;  
1.4. emrin e komunës në të territorin e së cilës ndodhet impianti;  
1.5. përshkrimin e impiantit dhe aktiviteteve të cekura në Aneksin 1 të këtij ligji 

që do të kryhen në impiant, si dhe aktivitetet e tjera ndërlidhëse të 
drejtpërdrejta që do të kryhen në të njëjtin vend ku ndodhet edhe impianti që 
ka lidhje teknike me aktivitetet të cekura dhe të cilat do të mund të kishin 
ndikim në emisionet dhe ndotjen;  

1.6. një raport për kushtet e vendndodhjes së impiantit. Ky raport, në veçanti, do 
të identifikonte çfarëdo substance mbi, në ose nën tokë që do të paraqiste 
rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

1.7. skemat e rrjedhës së proceseve të prodhimit të cilat planifikohen të 
përdoren;  

1.8. materialet, përfshirë ujin dhe energjinë që do të përdoret ose që do të 
gjenerohet nga impianti;  

1.9. natyra, sasitë dhe burimet e emetimit dhe mbeturinave nga impianti në 
mjedis, si edhe identifikimi dhe përshkrimi i ndonjë efekti të mundshëm të 
rëndësishëm për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

1.10. teknologjinë e propozuar dhe teknikat e tjera për parandalimin ose, atëherë 
kur kjo nuk është e mundur, reduktimin e emisioneve dhe mbeturinave nga 
impianti;  
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1.11. masat e propozuara dhe metodat që do të ndërmerren për monitorimin e 
emisioneve dhe mbeturinave nga impianti;  

1.12. një përshkrim të masave që do të ndërmerren për parandalimin, 
ripërdorimin, rivendosjen dhe magazinimin e sigurt të mbeturinave të 
krijuara nga operimi i impiantit;  

1.13. një përshkrim të masave të tjera shtesë të propozuara për t’u ndërmarrë për 
të qenë në pajtim me kërkesat e përgjithshme të cekura në nenin 6 te këtij 
ligji.  

1.14. një përshkrim të shkurtër të metodave kryesore alternative dhe teknikave të 
prodhimit, në rast se ndonjëra, është studiuar nga parashtruesi i aplikacionit;  

1.15. ndonjë informatë shtesë të cilën aplikuesi dëshiron që Ministria ta marrë 
parasysh gjatë shqyrtimit të aplikacionit;  

1.16. atëherë kur impianti i nënshtrohet vlerësimit të ndikimit në mjedis sipas 
ligjit, duhet të përfshihen informatat e siguruara dhe konkluzionet e 
vlerësimit të ndikimit në mjedis;  

1.17. lejen ose licencën e lëshuar për impiantin nga ana e autoriteteve republikane.  
1.18. një përmbledhje jo teknike të informatave në aplikacion.  

2. Aplikacionit duhet t`i bashkëngjitet pagesa e cila bëhet në bazë të aktit nënligjor të 
cilin e nxjerr Ministria.  

3. Aplikuesi do t’i dërgojë Ministrisë, aplikacionin origjinal të nënshkruar për leje 
dhe nëntë kopje të aplikacionit. 

 
Neni 5 

Procedura e aplikimit 
 
1. Pas pranimit të aplikacionit për lëshimin e lejes, Ministria menjëherë do të 

informojë aplikuesin me shkrim për pranimin e aplikacionit.  
2. Në afat prej katërmbëdhjetë (14) ditësh nga dita e pranimit të aplikacionit për 

lëshimin e lejes, Ministria ju dërgon nga një kopje të aplikacionit autoriteteve nga 
nën-paragrafët 2.1-2.4 të këtij paragrafi të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në 
vendim marrje për dhënien e lejes:  
2.1. autoritetit komunal në territorin e së cilës ndodhet impianti;  
2.2. Agjensioni për Mbrojtjen e Mjedisit i Kosovës AMMK;  
2.3. Autoritetit për Parandalimin e Aksidenteve Mjedisore;  
2.4. autoriteteve tjera të cilat janë kompetente për lëshimin e licencave ose lejeve 

për impiante.  
3. Gjatë shqyrtimit të ndonjë aplikacioni për leje lidhur me nxjerrjen ose shkarkimin 

direkt ose indirekt të ndotësve në ujë, duhet të merret për bazë Ligji për Ujërat e 
Kosovës (Rregullorja 2004/41).”  

4. Ministria do të caktoj një mbledhje të autoriteteve të cilat janë përgjegjës për 
pjesëmarrje në vendimin mbi lejen. Në këtë mbledhje, pjesëmarrësit duhet të 
pajtohen për një skemë rreth vendimit mbi aplikacionin, dhe ndarjen e 
përgjegjësive për përgatitjen e lejes.  

5. Në afat prej katërmbëdhjetë ditëve pas pranimit të aplikacionit për leje, Ministria 
duhet të shpallë aplikimin për leje në një ose më tepër gazeta ditore në gjuhët 
zyrtare, si dhe në veçanti të informojë publikun e interesuar përmes formave të 
tjera të përshtatshme të komunikimit.  
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6. Ministria mund të kërkojë në formë të shkruar, informata të tjera nga aplikuesi, të 
cilat i vlerëson si të nevojshme për të vlerësuar aplikacionin. Kërkesa duhet të 
specifikojë arsyen ose arsyet për kërkesën dhe do të caktojë një afat për 
parashtrimin e informatave të tjera.  

7. Aplikuesi duhet të dërgojë informatat e tjera para afatit të caktuar. Me kërkesë të 
aplikuesit, Ministria mund, në formë të shkruar, të zgjasë periudhën për dërgimin e 
informatave.  

8. Nëse aplikuesi nuk i dërgon informatat tjera me kohë, Ministria konsideron se 
aplikuesi e ka tërheqë aplikacionin dhe për këtë me shkrimë e informon aplikuesin.  

9. Pas pranimit të informatave të tjera, Ministria menjëherë do t’i dërgojë ato 
autoriteteve të referuara nga paragrafit 2 të këtij neni.  

10. Ministria dhe autoritetet nga paragrafi 2 i këtij neni mund të vizitojnë vendin ku 
ndodhet impianti për të verifikuar ndonjërën nga informatat e cekura në aplikacion.  

11. Pasi të jetë arritur marrëveshja midis autoriteteve pjesëmarrëse në marrjen e 
vendimit për lejen, Ministria do të dërgojë draftin e lejes tek aplikuesi, që në afat të 
caktuar në formë të shkruar të jap komentet për lejen.  

 
Neni 6 

Kushtet për dhënien e lejes 
 
1. Gjatë përcaktimit të kushteve për marrjen e lejes, Ministria do të kërkojë që 

impiantet të operojnë në atë mënyrë që:  
1.1. janë ndërmarrë të gjitha masat e përshtatshme për të parandaluar ndotjen:  
1.2. impiantet e cekura në Aneksin 1. të këtij ligji aplikojnë teknikat më të mira 

të mundshme në dispozicion;  
1.3. mbeturinat janë shmangur, përpunuar, ricikluar, ose në rastet kur kjo është e 

realizueshme në aspektin teknik ose ekonomik, ato janë deponuar në mënyrë 
që të shmangen ose reduktohen ndikimet në mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut;  

1.4. energjia dhe uji të përdoret në mënyrë të efektshme;  
1.5. janë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e aksidenteve si dhe 

për të kufizuar pasojat për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  
1.6. në rast të ndërprerjes definitive të aktivitetit, janë ndërmarrë masat e 

nevojshme për të shmangur ndonjë rrezik të ndotjes dhe për të kthyer 
vendndodhjen e impiantit në kushte të sigurta, të pastra dhe në kushte 
natyrore.  

2. Leja duhet të përmbajë kushtet të cilat në tërësi:  
2.1. garantojnë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut;  
2.2. minimizojnë ndotjen ndërkufitare dhe atë në distanca të gjata;  
2.3. sigurojnë mbrojtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore, ajrit, ujit, ujërave 

nëntokësore dhe dheut;  
2.4. minimizojnë mbeturinat dhe garantojnë menaxhimin e duhur të mbeturinave; 
2.5. janë në përputhje me parimet e proporcionalitetit.  
2.6. vlerat e kufirit të emisionit për ndotësit ose grupet e ndotësve, në veçanti ato 

të cekura në Aneksin 2 të këtij ligji që me gjasë mund të shkarkohen nga 
impianti në sasi të dukshme;  
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2.7. vlerat e kufirit të emisionit duke marrë parasysh natyrën e ndotësve ose 
grupeve të ndotësve si dhe mundësinë e transferimit të tyre nga njëri mjedis 
në tjetrin;  

2.8. kushtet për monitorim dhe specifikimi i metodologjisë matëse, shpeshtësisë 
dhe procedurës vlerësuese;  

2.9. kushtet që kërkohen nga operatori që rregullisht t’i paraqet Ministrisë të 
dhënat e nevojshme për monitorimin e emisioneve dhe të kontrollojë 
përputhshmërinë me lejen;  

2.10. kushtet që lidhen me afatet kur impianti nuk është duke operuar në mënyrë 
normale dhe kur mjedisi dhe shëndeti i njeriut mund të ndikohen, në 
veçanti, kushtet për operimet fillestare, rrjedhjet, keqfunksionimet dhe 
ndalesat e çastit;  

2.11. hapat që duhet të merren para operimit të impiantit;  
2.12. hapat që duhet të merren pas mbylljes definitive të operimeve në impiant;  
2.13. kërkesat lidhur me obligimet e operatorit që të nxjerr planet e reagimit 

emergjent dhe menjëherë të informojë Ministrinë si dhe Departamentin për 
Menaxhimin me Rastet Emergjente për ndonjë aksident i cili në mënyrë të 
dukshme mund të ndikoj ne mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

2.14. kohëzgjatja e lejes;  
2.15. ndonjë kusht tjetër specifik i cili, sipas mendimit të Autoritetit Republikan, 

është i nevojshëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara me ligj.  
 

Neni 7 
Vlerat kufitare të emisioneve 

 
1. Vlerat kufitare të emisioneve sipas ligjeve tjera do të konsiderohen si vlerat 

maksimale të emisioneve për qëllim të nën-paragrafit 2.1., paragrafi 2. të nenit 6 të 
këtij ligji.  

2. Vlerat kufitare e emisioneve zakonisht do të aplikohen në pikën ku emisionet dalin 
nga impianti dhe nuk duhet marrë parasysh tretjen e tyre në mjedis.  

3. Vlerat kufitare e emisioneve duhet të bazohen në teknikat më të mira të mundshme 
dhe do të duhej të merrnin parasysh karakteristikat teknike të impiantit, lokacionin 
e tij gjeografik si dhe kushtet lokale mjedisore.  

4. Atëherë kur një standard i cilësisë së mjedisit mund të plotësohet duke kërkuar 
vlera më të rrepta të kufirit të emetimit prej atyre që do të imponohen sipas nën-
paragrafit 2.1., paragrafi 2. të nenit 6 të këtij ligji, do të kërkohen vlera më të rrepta 
të kufirit të emetimit.  

5. Kur të jetë e përshtatshme, vlerat kufitare të emisioneve mund të plotësohen ose 
zëvendësohen me parametra ekuivalent ose masa teknike.  

 
Neni 8 

Efektet ndërkufitare 
 
1. Në rast se ndonjë impiant i cili është planifikuar të operoi në Kosovë, ka potencial 

që të ketë efekte negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut në ndonjë shtet 
tjetër, Ministria duhet të dërgojë tek autoriteti përkatës i shtetit tjetër informatat në 
vijim:  



 
Ligji Nr. 03/L-043 për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes 

 719 

1.1. një kopje të aplikacionit të lejes;  
1.2. përmbledhjet e komenteve të marra dhe një përmbledhje të vlerësimit të 

ndikimit në mjedis;  
1.3. ftesën për të komentuar aplikacionin dhe për të propozuar kushtet për 

përfshirje në leje;  
1.4. një kopje të draftit të vendimit për aplikacionin dhe draftin e lejes, me ftesë 

për të bërë komente;  
1.5. informatat të tjera relevante të kërkuara nga qeveria e shtetit tjetër;  
1.6. një kopje të lejes përfundimtare.  

2. Informatat e ofruara shtetit tjetër duhet të dërgohen me kohë pas pranimit të 
aplikacionit, ose pas marrjes së përgjigjes nga shteti tjetër.  

3. Informatat e dhëna duhet të paraqesin bazën për ndonjë konsultim në kuadër të 
marrëdhënieve bilaterale midis Kosovës dhe shtetit tjetër në baza reciproke ose 
ekuivalente.  

4. Atëherë kur aplikacioni i është dërguar ndonjë shteti sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
Ministria do të informojë aplikuesin në afat prej pesë ditëve.  

 
Neni 9 

Vendimi për aplikacionin 
 
1. Gjatë procedurës së lëshimit të lejes për një impiant, Ministria duhet të ketë 

parasysh:  
1.1. parimet e Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit;  
1.2. kërkesat specifike të ligjeve të tjera për mjedisin, menaxhimin e burimeve, 

planifikimin e përdorimit të tokës, reagimin emergjent dhe shëndetin publik;  
1.3. komentet e marra nga autoritetet e referuara në paragrafin 2 të nenit 5 të 

këtij ligji;  
1.4. komentet e marra nga ndonjë shtet sipas nenit 8 të këtij ligji.  
1.5. komentet e marra nga publiku i interesuar në përputhje me dispozitat e 

Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit;  
1.6. ndonjë udhëzues të lëshuar nga Ministria që është relevant për aktivitetet e 

impiantit ose teknikat më të mira të mundshme;  
1.7. vlerësimin e ndikimit në mjedis të impiantit, nëse është relevant.  

2. Ministria lëshon leje nëse:  
2.1. janë zbatuar të gjitha pagesat dhe është i kënaqur me faktin se operatori 

është person fizik i aftë për të siguruar përputhshmëri me kushtet e lejes;  
2.2. kushtet e përcaktuara në leje janë të mjaftueshme për të siguruar që impianti 

do të operoi në përputhje me të gjitha ligjet dhe kërkesat relevante.  
3. Vendimin për lëshimin ose refuzimin e lejes Ministria palës ia dërgon me shkrim.  
4. Në të njëjtën kohë, Ministria duhet të dërgojë nga një kopje të lejes autoriteteve 

ndërlidhëse sipas paragrafit 2 të nenit 5 të këtij ligji.  
5. Ministria duhet të ruaj një kopje të vendimit në Regjistrin sipas nenit 17 të këtij 

ligji.  
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Neni 10 
Vlefshmëria e lejes 

 
Leja është e vlefshme në afat prej dhjetë (10) vitesh. 
 

Neni 11 
Impiantet ekzistuese 

 
1. Të gjitha impiantet ekzistuese duhet harmonizohen me dispozitat e këtij ligji jo më 

larg se 31 dhjetor 2017.  
2. Të gjitha impiantet ekzistuese të përfshira në Aneksin 1. të këtij ligji duhet të 

dërgojnë në Ministri aplikacionin, sipas nenit 4 të këtij ligji dhe Planin për Orarin e 
Përputhshmërisë deri më 1 janar 2010.  

3. Leja e lëshuar nga Ministria tek operatori i një impianti ku zbatohet paragrafi 1. të 
nenit 12 të këtij ligji duhet të marrë parasysh Planin e propozuar të Orarit të 
Përputhshmërisë për atë impiant.  

 
Neni 12 

Ndryshimi i operimit 
 
1. Në rastin kur operatori i një impianti planifikon ndryshime në operimin e tij, ai 

është i detyruar të njoftojë Ministrinë.  
2. Njoftimi bëhet në formë të shkruar dhe përmban një përshkrim të ndryshimit të 

propozuar të operimit të impiantit si dhe ndonjë ndryshim të mundshëm në 
ndikimet e operimeve për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

3. Ministria në bazë të planit të propozuar nga operatori bënë vlerësimin e 
ndryshimeve të propozuara në operim dhe ndikimit në mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut.  

 
Neni 13 

Modifikimi i lejes 
 
1. Kur ndryshimi i propozuar i operimit të ndonjë impianti që është paralajmëruar nga 

ana e operatorit sipas paragrafit 1 të nenit 12 të këtij ligji mund të shkaktojë rrezik 
më të madh për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, operatori duhet të aplikojë për 
leje ose ndryshim të kushteve të lejes para prezantimit të ndryshimit të operimit.  

2. Operatori duhet të parashtrojë një aplikacion për të modifikuar lejen sipas 
kërkesave të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji.  

3. Aplikimi për modifikim të lejes duhet të mbulojë ato pjesë të impiantit të cilat 
mund të afaktohen nga ndryshimet e propozuara.  

4. Ministria duhet ta njoftojë operatorin me shkrimë për ndonjë ndryshim të kushteve 
të lejes si dhe datën ose datat në të cilat ndryshimet do të hyjnë në fuqi.  
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Neni 14 
Rishikimi dhe azhurnimi 

 
1. Ministria do të rishikojë kushtet e lejes pas çdo pesë vitesh, dhe gjithashtu atëherë 

kur:  
1.1. ndotja e shkaktuar nga ana e impiantit është e një rreziku potencial për 

mjedisin dhe shëndetin e njeriut, ashtu që kërkohen kritere më strikte në leje 
për të përmbushur kërkesat sipas dispozitave të këtij ligji;  

1.2. për aktivitetet e cekura në Aneksin 1 të këtij ligji ndryshimet e teknikave më 
të mira të mundshme e bëjnë të mundur reduktimin e dukshëm të emetimeve 
nga impianti pa imponuar shpenzime të tepërta;  

1.3. informatat e reja të pranuara nga Ministria tregojnë se siguria operuese e 
aktiviteteve të kryera në impiant kërkon përdorimin e teknikave tjera;  

1.4. ndryshimet e ligjit aplikohen edhe në kushtet e lejes.  
2. Nëse, si rezultat i rishikimit, Ministria vendos se kushtet e lejes duhet të 

azhurnohen, atëherë Ministria duhet të njoftojë operatorin për vendimin.  
 

Neni 15 
Transferimi i lejes 

 
1. Në rast se operatori i një impianti planifikon të transferojë lejen te ndonjë person 

tjetër, operatori dhe personi tjetër duhet të paraqesin një aplikacion të përbashkët 
në Ministri lidhur me atë transferim.  

2. Aplikacionit i bashkëngjitet leja origjinale dhe përmban:  
1.1. emrin, adresën dhe numrin e telefonit të operatorit;  
1.2. emrin, adresën dhe numrin e telefonit të personit tek i cili transferohet leja;  
1.3. informatat për kompetencat, mundësinë dhe burimet ekonomike të personit 

tek i cili transferohet leja.  
3. Ministria e miraton aplikacionin për transferimin e lejes, nëse personit të cilit duhet 

ti bëhet transferi i lejes i plotëson kushtet sipas paragrafit 2. të nenit 9 të këtij ligji.  
4. Kur Ministria refuzon transferimin e lejes, njofton aplikuesin në formë të shkruar, 

duke cekur arsyet për refuzim.  
5. Ministria informon aplikuesit me shkrim lidhur me miratimin e transferimit duke 

specifikuar datën e hyrjes në fuqi të transferimit.  
6. Ministria kërkon me shkrim nga aplikuesi informata të tjera të cilat i sheh si të 

nevojshme me qëllim të marrjes së vendimit për aplikacionin e transferimit sipas 
këtij neni. Kërkesa duhet të specifikojë arsyen për kërkesën dhe duhet të 
specifikojë afatin deri kur duhet të ofrohen informatat të tjera tek Autoriteti 
Republikan.  

7. Nëse informatat e tjera nuk janë pranuar nga ana e Ministrisë brenda kohës së 
specifikuar, Ministria e konsideron aplikacionin për transferim si të tërhequr dhe e 
njofton aplikuesin lidhur me këtë vendim.  
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Neni 16 
Tarifat 

 
1. Ministria me akt nënligjor përcakton tarifat që duhet të paguhen për:  

1.1. aplikim për leje;  
1.2. aplikim për ndryshim operimi;  
1.3. modifikim të lejes.  

 
Neni 17 
Regjistri 

 
1. Ministria mbanë Regjistrin e informatave për lejet e lëshuara sipas këtij ligji, si dhe 

informatat e përcaktuara në Aneksin 3 të këtij ligji.  
2. Kur informata nuk përfshihet në Regjistër, atëherë në Regjistër duhet të futen një 

përmbledhje e informatave.  
3. Ministria siguron qasje të lirë të publikut në të gjitha kohërat e arsyeshme dhe pa 

asnjë pagesë.  
4. Ministria ofron lehtësira për sigurimin e kopjeve të të hyrave, me një pagesë të 

arsyeshme.  
5. Ministria përjashton të drejtën e publikut në informatat e Regjistrit vetëm në rastet 

kur është përcaktuar me ligj.  
6. Formën dhe përmbajtjen e Regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni Ministri e 

përcakton me akt nënligjor.  
 

Neni 18 
Zbatimi i ligjit për procedurën administrative 

 
Në procedurën e vendosjes sipas këtij ligji aplikohen dispozitat e Ligjit për procedurën 
administrative për ato çështje që posaçërisht nuk janë rregulluar me këtë ligj. 
 

KREU III 
TEKNIKAT MË TË MIRA TE MUNDSHME 

 
Neni 19 

Teknikat më të mira të mundshme 
 
1. Të dhënat e paraqitura në këtë nen do të merren parasysh gjatë përcaktimit të 

Teknikave më të Mira të Mundshme për kategoritë e aktivitetit industrial të cekur 
në Aneksin 1 të këtij ligji:  
1.1. përdorimi i teknologjisë, me sa më pak mbeturina;  
1.2. përdorimi i substancave më pak të rrezikshme;  
1.3. kur të jetë e përshtatshme, përpunimi dhe riciklimi i substancave të 

përdorura dhe/ose gjeneruar gjatë procesit të operimit;  
1.4. kur të jetë e përshtatshme, përpunimi dhe riciklimi i mbeturinave;  
1.5. proceset e krahasueshme, objektet ose metodat e operimit të cilat janë 

provuar në mënyrë të suksesshme në shkallë industriale;  
1.6. përparësitë teknologjike dhe ndryshimet në diturinë dhe të kuptuarit shkencor;  
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1.7. lloji, natyra dhe vëllimi i emisioneve;  
1.8. data e futjes në operim të impianteve të reja dhe ekzistuese;  
1.9. afati kohore e nevojshme për prezantimin e TMM-[s;  
1.10. lloji, natyra dhe konsumimi i lëndës së parë, përfshirë ujin, të përdorura në 

proces, si dhe efiçienca e energjisë se tyre;  
1.11. domosdoshmëria e parandalimit ose, kur kjo nuk është e zbatueshme, e 

reduktimit deri në minimum të ndikimit të përgjithshëm të emisioneve në 
mjedis dhe të rrezikimit të mjedisit dhe shëndetit të njeriut;  

1.12. domosdoshmëria për të parandaluar aksidentet ose, në rast se ndodhë ndonjë 
aksident, për të minimizuar pasojat në mjedis dhe shëndetin e njeriut;  

1.13. çfarëdo informate e botuar nga Komisioni Evropian dhe nga organizatat 
ndërkombëtare për TMM-s, vëzhgimi i ndërlidhur dhe ndonjë zhvillim në këto.  

2. Gjatë përcaktimit të TMM-[s, duhet të merren parasysh:  
2.1. shpenzimet dhe përfitimet e mundshme të ndonjë mase të caktuar;  
2.2. objektivat dhe parimet e mbrojtjes së mjedisit të parapara ne Ligjin për 

Mbrojtjen e Mjedisit.  
 

Neni 20 
Dokumentet e referimit për TMM 

 
1. Gjatë përcaktimit të TMM-së në pajtim me paragrafin 2. nenin 19 të këtij ligji, 

duhet pasur parasysh: 
1.1. dokumentet e referimit të TMM-së të nxjerra nga Ministria;  
1.2. dokumentet e referimit të TMM-së it të përgatitura nga Komisioni Evropian 

EU-BREF;  
1.3. praktikat më të mira ndërkombëtare;  
1.4. dokumentet e referencës së TMM-së të shteteve të tjera.  

2. Ministria krijon dhe mirëmban një sistem informativ për TMM-në. Sistemi 
informativ do të ofrohet në dispozicion dhe do të jetë i qasshëm për publikun në 
mënyrë elektronike.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 21 
Kundërvajtjet 

 
1. Me gjobë në të holla prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) deri në pesëdhjetëmijë 

(50.000) Euro për kundërvajtje dënohet personi juridik nëse:  
1.1. operon me impiant pa autorizimin e Ministrisë (sipas paragrafi 1. të nenit 3 

të këtij ligji);  
1.2. nuk i sjell impiantet ekzistuese në përputhje me dispozitat e këtij ligji (sipas 

paragrafi 1. të nenit 11 të këtij ligji);  
1.3. nuk e njofton Ministrinë për planifikimin e ndryshimit në operim (sipas 

paragrafi 1. të nenit 12 të këtij ligji);  
1.4. nuk aplikon për leje ose ndryshim të kushteve të lejes para prezantimit të 

ndryshimit të operimit (sipas paragrafi 1. të nenit 13 të këtij ligji);  
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2. Me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1000) deri në pesëmijë (5000) euro do 
të dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni personi përgjegjës i 
personit juridik.  

 
KREU V 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 22 
Vendimet 

 
1. Ministria në afat prej tetëmbëdhjetë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji 

duhet t`i nxjerr dispozitat ligjore për: 
1.1. format që përdoren për një aplikacion për leje rreth një vendimi administrativ;  
1.2. format për lejet dhe vendimet e Ministrisë;  
1.3. format e lejeve që përmbajnë kushtet për llojet specifike të operimeve dhe 

impianteve;  
1.4. afatet kohore dhe kufijtë kohor për procedurën e lejes;  
1.5. procedura për konsultim dhe koordinim ndërmjet autoriteteve republikane 

në caktimin e kushteve të lejes;  
1.6. skemat dhe kriteret për inspektim dhe kontroll të përputhshmërisë;  
1.7. procedurat për zhvillim dhe miratim të dokumenteve të referimit për TMM- së;  
1.8. forma dhe përmbajtja e Regjistrit të lejeve sipas paragrafit 6 të nenit 17 të 

këtij ligji;  
1.9. ndonjë vendim tjetër i nevojshëm për të siguruar zbatimin e dispozitave të 

këtij ligji.  
2. Gjatë hartimit të akteve nënligjor nga paragrafi 1. i këtij neni, Ministria informon 

institucionet qeveritare dhe publikun e interesuar dhe komentet e tyre duhet të 
merren parasysh.  

 
Neni 23 
Anekset 

 
Aneksi 1, 2 dhe 3 të bashkangjitura këtij ligji janë pjesë përbërëse e tij. 
 

Neni 24 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-043 
26 mars 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-010-2009, datë 23.04.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 52 / 08 MAJ 2009  
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LIGJI Nr. 03/L-043 
PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INTEGRUAR TË NDOTJES 

 
ANEKSI I 

 
Kategoritë e aktiviteteve industriale 

 
Impiantet ose pjesët e impianteve të përdorura për hulumtim, zhvillim dhe testim të 
prodhimeve dhe proceseve të reja, nuk mbulohen me këtë ligj. 
Kur jepen pragjet e vlerave si më poshtë, ato u referohen kapaciteteve të dizajnimit të 
impiantit. 
Kur një operator kryen më tepër se një aktivitet që bie brenda të njëjtit nën seksion në 
të njëjtin impiant ose në të njëjtën vendndodhje, kapacitetet e aktiviteteve të tilla do të 
shtohen së bashku. 
 

Industritë energjetike 
 
1. Impiantet djegëse me të hyra termike të klasifikuara që tejkalojnë pesëdhjetë (50) 

MW.  
2. Rafineritë e vajgurit dhe mineraleve.  
3. Furrat e koksit.  
4. Impiantet e gazifikimit dhe lëngëzimit të qymyrit.  
 

Prodhimi dhe përpunimi i metaleve 
 
1. Impiantet për shkrirjen ose skorien e xehes së metalit (përfshirë edhe xehen e 

sulfurit).  
2. Impiantet për prodhimin e hekurit dhe çelikut të papërpunuar (shkrirja e parë ose e 

dytë), përfshirë derdhjen e vazhdueshme, me një kapacitet që tejkalon 2.5 ton në 
orë.  

3. Impiantet për përpunimin e metaleve ferrore:  
3.1. presat e çelikut të nxehtë me një kapacitet që tejkalon njëzet (20) ton të 

çelikut të shkrirë në orë;  
3.2. farkëtaritë me çekanë, energjia e të cilëve tejkalon pesëdhjetë (50) KJ për 

një çekan, ku fuqia nxehëse e përdorur tejkalon njëzet (20) MW;  
3.3. aplikimi i shtresave mbrojtëse nga metali i shkrirë me të hyra që tejkalojnë 

dy (2) ton të çelikut të shkrirë në orë.  
4. Shkritoret e metaleve ferrore me një kapacitet prodhimi që tejkalon njëzet (20) ton 

në ditë.  
5. Impiantet:  

5.1. për prodhimin e metaleve të shkrira jo-ferrore nga xehja, koncentratet apo 
lënda e parë dytësore nëpërmjet proceseve metalurgjike, kimike ose 
elektrolitike;  

5.2. për shkrirje të metaleve, përfshirë vendosjen në kallëpe, të metaleve jo-
ferrore, përfshirë prodhimet e ripërpunuara, (rafinimin, derdhjen e metaleve 
të shkrira, etj.) me një kapacitet shkrirës që tejkalon katër (4) ton në ditë për 
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plumbin dhe kadmiumin, ose njëzet (20) ton në ditë për të gjitha metalet e 
tjera.  

6. Impiantet për trajtim sipërfaqësor të metaleve dhe materialeve plastike duke 
përdorur një proces elektrolitik ose kimik, ku vëllimi i vaskave përpunuese 
tejkalon tridhjetë (30) m3.  

 
Industria e mineraleve 

 
1. Impiantet për prodhimin e klinkerit të çimentos në furrat rrotulluese me një 

kapacitet prodhues që tejkalon pesëqind (500) ton në ditë ose të gëlqeres në furra 
rrotulluese me një kapacitet prodhues që tejkalon pesëdhjetë (50) ton në ditë apo 
në furrat tjera me një kapacitet prodhues që tejkalon pesëdhjetë (50) ton në ditë.  

2. Impiantet për prodhimin e asbestit dhe për prodhimin e prodhimeve nga baza e 
asbestit.  

3. Impiantet për prodhimin e xhamit, përfshirë fibrat e xhamit me një kapacitet 
shkrirës që tejkalon njëzet (20) ton në ditë.  

4. Impiantet për shkrirjen e substancave minerale, përfshirë prodhimin e fibrave 
minerale me një kapacitet shkrirës që tejkalon njëzet (20) ton në ditë.  

5. Impiantet për prodhimin e prodhimeve të qeramikës përmes ndezjes, veçanërisht të 
tjegullave të çatisë, tullave, tullave zjarrduruese, tjegullave ose porcelanit me një 
kapacitet që tejkalon shtatëdhjetepesë (75) ton në dite, dhe| ose me furrë me 
kapacitet qe kalon katër (4) m3 dhe me një dendësi palosëse për furrë që tejkalon 
treqind (300) kg/m3. 

 
Industria kimike 

 
Prodhimi brenda kuptimit të kategorive të përfshira në këtë seksion nënkupton 
prodhimin në një shkallë industriale përmes procesit kimik të substancave ose grupeve 
të substancave të cekura në nënseksionet 4.1 deri në 4.6. 
1. Impiantet kimike për prodhimin e kimikateve themelore organike, siç janë:  

1.1. hidrokarburet e thjeshta (lineare ose ciklike, të ngopura ose të pangopura, 
alifatike ose aromatike);  

1.2. hidrokarburet me përmbajtje oksigjeni, siç janë alkoolet, aldehidet, ketonet, 
acidet karboksilike, eteret, acetatet, peroksidet, epoksi rrëshirat;  

1.3. hidrokarburet squfurore;  
1.4. hidrokarburet azotike siç janë: aminet, amidet bashkë dyzimet azotike ose 

përbërësit nitrik, nitrilet, cianatet, izocianatet;  
1.5. hidrokarburet me përbërje fosforike;  
1.6. hidrokarburet halogjenike;  
1.7. bashkë dyzimet organo-metalike;  
1.8. materialet themelore plastike (polimerët, fibrat sintetike dhe fibrat me bazë 

celuloze);  
1.9. gomat sintetike;  
1.10. ngjyrat dhe pigmentet;  
1.11. faktorët sipërfaqësorë aktiv dhe kristalet në gjendje të lëngët.  

2. Impiantet kimike për prodhimin e kemikateve themelore inorganike, siç janë:  



 
Ligji Nr. 03/L-043 për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes 

 727 

2.1. gazrat si amoniaku, klori ose hidrogjeni klorik, fluori ose fluori i 
hidrogjenit, oksidet e karbonit, bashkë dyzimet squfurore, oksidet azotike, 
hidrogjeni, dyoksidi i squfurit, klori karbonik;  

2.2. acidet, siç janë acidi i kromit, acidi i fluorit, acidi fosforik, acidi nitrik, acidi 
klorik, acidi squfuror, oleumi, acidet squfurore;  

2.3. bazat, siç janë hidroksidi i amoniakut, hidroksidi i kaliumit, hidroksidi i 
natriumit;  

2.4. kripërat, siç janë kloruri i amonit, kloruri i kaliumit, karbonati i kaliumit, 
karbonati i natriumit perborati, nitrati i argjendit;  

2.5. jometalet, oksidet e metalit ose bashkë dyzimet e tjerë inorganik, siç janë 
karbiti i kalciumit, silici, karbiti i silicit.  

3. Impiantet kimike për prodhimin e plehrave me bazë fosfori, azoti ose kaliumi 
(plehrat e thjeshta ose të përbëra).  

4. Impiantet kimike për prodhimin e prodhimeve shëndetësore, të bimëve themelore 
dhe të biocideve.  

5. Impiantet që përdorin procese kimike ose biologjike për prodhimin e prodhimeve 
themelore farmaceutike.  

6. Impiantet kimike për prodhimin e eksplozivëve.  
 

Menaxhimi i mbeturinave 
 
1. Impiantet për deponimin ose ripërpunimin e mbeturinave të rrezikshme siç janë 

përkufizuar në nenin 4 dhe në Aneksin 3, të Ligjit mbi Mbeturinat për operimet 
R1, R5, R6, R8 dhe R9, siç është përkufizuar në atë Aneks, me kapacitet që 
tejkalon dhjetë (10) ton në ditë.  

2. Impiantet për djegien e mbeturinave komunale, në pajtim me Ligjin mbi 
Mbeturinat, në një fabrikë djegëse me kapacitet që tejkalon tre (3) ton në orë.  

3. Impiantet për deponimin e mbeturinave jo të rrezikshme, në pajtim me Ligjin mbi 
Mbeturinat, operimet D8 dhe D9, siç është përkufizuar në Aneksin 3, të Ligjit mbi 
Mbeturinat, me një kapacitet që tejkalon pesëdhjetë (50) ton në ditë.  

4. Deponitë që pranojnë më tepër se dhjetë (10) ton në ditë ose me një kapacitet të 
përgjithshëm që tejkalon njëzetepesëmijë (25.000) ton, por duke përjashtuar 
deponitë e mbeturinave inerte.  

 
Aktivitetet e minierave 

 
1. Nxjerrja nëntokësore e burimeve minerale me një kapacitet nxjerrjeje që tejkalon 

njëqindmijë (100.000) ton në vit.  
2. Nxjerrja sipërfaqësore e burimeve minerale në një vendndodhje që tejkalon 

njëzetepesë (25) hektarë.  
 

Aktivitetet tjera 
 
1. Impiantet industriale për prodhim:  

1.1. fabrikat industriale për prodhimin e pulpës nga druri ose nga materialet e 
tjera fijezore;  
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1.2. fabrikat industriale për prodhimin e letrës dhe dërrasave me një kapacitet 
prodhues që tejkalon njëzet (20) ton në ditë.  

2. Fabrikat për para trajtimin (veprimet siç janë larja, zbardhja, mercerizimi) ose 
ngjyrosja e fibrave ose tekstilit ku trajtimi tejkalon dhjetë (10) ton në ditë;  

3. Fabrikat për përpunimin e gëzofit dhe lëkurës ku kapaciteti i trajtimit tejkalon 
dymbëdhjetë (12) ton të prodhimeve të përfunduara në ditë.  

4. Thertoret me një kapacitet të prodhimit të mishit më të madh se pesëdhjetë (50) ton 
për ditë;  

5. Trajtimi dhe përpunimi i prodhimit të prodhimeve të ushqimit me:  
5.1. lëndë të parë nga kafshët (përveç qumështit) me një kapacitet përfundimtar 

të prodhimit më të madh se shtatëdhjetepesë (75) ton në ditë;  
5.2. lëndë të parë nga perimet me një kapacitet përfundimtar të prodhimit më të 

madh se treqind (300) ton në ditë (vlera mesatare në bazë tremujore).  
6. Trajtimi dhe përpunimi i qumështit, sasia e qumështit e pranuar që tejkalon dyqind 

(200) ton në ditë (vlera mesatare në baza vjetore);  
7. Impiantet për deponimin ose riciklimin e trupave të kafshëve dhe mbeturinave të 

kafshëve me një kapacitet trajtimi që tejkalon dhjetë (10) ton në ditë.  
8. Impiantet për kultivimin intensiv të shpezëve ose derrave me më shumë se:  

8.1. katërdhjetëmijë (40 000) vende për shpezë;  
8.2. dymijë (2 000) vende për prodhimin e derrave (mbi 30 kg);  
8.3. shtatëqindepesëdhjetë (750) vende për fidanë.  
8.4. Impiantet për trajtimin sipërfaqësor të substancave, objekteve ose 

prodhimeve, duke përdorur tretës organik, në veçanti për veshje, shtypje, 
stof, heqjen e dhjamit, mbrojtjen nga uji, caktimin e masave, ngjyrosjen, 
pastrimin ose mbarsjen, me një kapacitet konsumimi prej më tepër se 
njëqindepesëdhjetë (150) kg në orë ose më tepër se dyqind (200) ton në vit.  

9. Impiantet për prodhimin e karbonit (qymyrit të djegur fort) të elektrografitit 
përmes djegies ose grafitizimit.  
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ANEKSI II 
 
Lista treguese e substancave kryesore të cilat duhet të merren parasysh nëse janë 
relevante për rregullimin e vlerave të kufirit të emetimit: 
 

Ajër 
 
1. dyoksidi i squfurit dhe bashkë dyzimet e tjerë sulfurik.  
2. oksidet e azotit dhe bashkë dyzimet e tjerë azotik.  
3. monoksidi i karbonit.  
4. bashkë dyzimet organike të avullueshme.  
5. metalet dhe bashkë dyzimet e tyre.  
6. pluhuri.  
7. asbesti (hollësirat e larguara, fibrat).  
8. klori dhe bashkë dyzimet e tij.  
9. fluori dhe bashkë dyzimet e tij.  
10. arseni dhe bashkë dyzimet e tij.  
11. ianidet.  
12. substancat dhe përbërjet tjera të cilat janë dëshmuar si posedues të elementeve 

kancerogjene, mutagjene ose elemente të cilat mund të ndikojnë në riprodhim 
përmes ajrit.  

13. dibenzodioksinet poliklorinike dhe dibenzofuranet poliklorinike.  
 

Ujë 
 
1. bashkë dyzimet dhe substancat organo-halogjenike të cilat mund të formojnë 

përbërës të tillë në mjedisin ujor.  
2. bashkë dyzimet organofosforik.  
3. bashkë dyzimet organike të kallajit.  
4. substancat dhe përgatitjet të cilat janë dëshmuar si posedues të elementeve 

kancerogjene ose mutagjene ose elemente të cilat mund të ndikojnë në riprodhim 
në ose përmes mjedisit ujor.  

5. hidrokarburet e përhershme ose substancat e përhershme toksike bio-akumuluese 
organike.  

6. cianidet.  
7. metalet dhe bashkë dyzimet e tyre.  
8. arseni dhe bashkë dyzimet e tij.  
9. biocidet dhe prodhimet shëndetësore bimore.  
10. materialet në ndalim.  
11. substancat të cilat kontribuojnë në eutrofikim (në veçanti, nitratet dhe fosfatet).  
12. substancat të cilat kanë ndikim të pafavorshëm në baraspeshën e oksigjenit (dhe 

mund të maten duke përdorur parametrat siç janë BOD, COD, etj).  
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ANEKSI III 
 

Regjistri Publik i Informatave 
 
Regjistrin Publik të Informatave të cilin e mbanë Ministria dhe të gjitha autoritetet 
lokale përmbanë: 
1. të gjitha të dhënat e ndonjë aplikacioni drejtuar autoritetit kompetent për një leje.  
2. të gjitha të dhënat e ndonjë njoftimi për informata të mëtejme dhe ndonjë 

informatë tjetër.  
3. të gjitha të dhënat e ndonjë leje të lëshuar nga autoriteti kompetent.  
4. të gjitha të dhënat e ndonjë ndryshimi të propozuar të operimit të paralajmëruar tek 

autoritet kompetente.  
5. të gjitha të dhënat e ndonjë aplikacioni drejtuar autoritetit kompetent për një 

transferim të lejes, përfshirë ndonjë njoftim për informata të tjera dhe ndonjë 
informatë tjetër të tillë si dhe ndonjë vendim të autoriteti kompetent për miratimin 
ose refuzimin e aplikacionit.  

6. të gjitha të dhënat për ndonjë revokim të lejes.  
7. të gjitha të dhënat e ndonjë njoftimi detyrues të paraqitur nga ana e autoritetit 

kompetent.  
8. të gjitha të dhënat e ndonjë njoftimi për ndalim të paraqitur nga ana e autoritetit 

kompetent.  
9. të gjitha të dhënat e ndonjë njoftimi të autoritetit kompetent për tërheqjen e ndonjë 

njoftimi detyrues ose ndonjë njoftimi të ndalimit.  
10. të gjitha të dhënat e ndonjë njoftimi të ankesës dhe të gjitha dokumentet lidhur me 

ankesën.  
11. të dhënat e ndonjë vendimi të ministrit ose autoritetit relevant rreth një ankese të 

tillë.  
12. të gjitha detajet e ndonjë shkeljeje dhe dënimi të pësuar.  
13. të gjitha të dhënat e ndonjë informate vëzhguese lidhur me operimin e ndonjë 

impianti që është siguruar nga autoriteti kompetente ose nga inspektorët si rezultat 
i vëzhgimit të tij, apo të ofruar për autoritetin kompetent nga vetë operatori si kusht 
i lejes së integruar.  

14. të gjitha të dhënat lidhur me Planin e Orarit të Përputhshmërisë.  
15. të gjitha të dhënat për tarifat ose gjobat e paguara tek autoriteti kompetent.  
 
Në rast se ndonjë informatë nuk është përfshirë në këtë Regjistër, në Regjistër do të 
futet një deklaratë nga ana e autoritetit kompetent në lidhje me këtë çështje. 
Në rast se ndonjë informatë vëzhguese nuk është përfshirë në këtë Regjistër, atëherë në 
Regjistër do të futet një deklaratë nga ana e autoritetit kompetent, bazuar në informatën 
e pranuar gjatë monitorimit, duke treguar nëse ka ekzistuar ose jo përputhshmëria me 
ndonjë kusht relevant të lejes së integruar. 
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ANEKSI IV 
 

Plani i Orarit të Përputhshmërisë 
 
 
Në rast se operatorit të ndonjë impiantit ekzistues, të cekur në Aneksin A, të këtij Ligji, 
i kërkohet që t’i ofrojë Ministrisë ndonjë Plan të Orarit të Përputhshmërisë, një plan i 
tillë do të duhej të përmbante informatat e mëposhtme si të nevojshme. 
 
Tabela 1. Aktivitetet për përputhshmërinë me kushtet e lejes në bazë të Ligjit për 
Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes. 
 
Nr. Aktivitetet Investimet 

(EUR) 
Fillimi 

aktivitetit 
(data) 

Fillimi 
aktivitetit 

Rezultatet e 
aktiviteteve 

Metoda e 
kontrollit 

       
       
       
       
       
       

 
Aktivitetet: Përshkrimi i aktivitetit/aktiviteteve të cilat do të kryhen për të arritur 
përputhshmërinë e impianteve me legjislacionin mjedisor. 
 
Investimet: Investimet për këtë aktivitet. 
 
Fillimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar fillimi i aktivitetit. 
 
Përfundimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar përfundimi i aktivitetit ose futja në 
operim. 
 
Rezultatet e aktivitetit: Do të përshkruhet rezultati specifik (shembull: reduktimi i 
emetimit). Metoda e kontrollit: Përshkrimi i mënyrës sipas së cilës mund të 
kontrollohet aktiviteti i performuar. 
 
Tabela 2. Afatet kohore për zbatimin e aktiviteteve në tabelën 1 si dhe investimet 
vjetore 
 
Nr Aktivitetet Shpenzimet për vit, ____EUR 
  Viti* Viti* Viti* Viti* Viti* 
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* Analiza e kostos përfituese nga ana e operatorit që tregon shpenzimet e nevojshme 
vjetore për zbatimin e secilit nga aktivitetet e përcaktuara në tabelën 2. 
 
Ligji Nr. 03/L-043 
26 mars 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-010-2009, datë 23.04.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 52 / 08 MAJ 2009 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR KONTROLLIN E DUHANIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Me synim të mbrojtjes së shëndetit publik, të gjeneratave të tanishme dhe të 

ardhshme nga pasojat shkatërruese shëndetësore, sociale, ekonomike dhe 
mjedisore të konsumimit të duhanit dhe ekspozimit ndaj tymit të duhanit, me këtë 
ligj përcaktohen masat për ndalimin, kufizimin e përdorimit të produkteve të 
duhanit, përbërësve të duhanit, parandalimin e pasojave të dëmshme nga përdorimi 
i produkteve të duhanit dhe mbikëqyrjen për zbatimin e ligjit.  

2. Për të arritur qëllimin e ligjit përcaktohen masa për të:  
2.1. siguruar që të gjithë qytetarët janë të mbrojtur në mënyrë të barabartë dhe të 

efektshme nga ekspozimi i tymit të duhanit në hapësirat e mbyllura, të 
punës, hapësirat publike, hapësirat e hapura të veçanta dhe në mjetet e 
transportit publik,  
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2.2. parandaluar dhe reduktuar pirjen e duhanit me përcaktimin e normave që 
rregullojnë ambient pa tym të duhanit;  

2.3. eliminuar nxitjet për pirjen e duhanit të cilat krijohen nga reklamimi, duke i 
ndaluar të gjitha reklamat, promovimet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta;  

2.4. informuar popullatën lidhur me rreziqet dhe dëmet specifike të përdorimit të 
produkteve të duhanit, pasojat e dëmshme shëndetësore, natyrën e 
varshmërisë, kërcënimet vdekjeprurëse që paraqet konsumimi i duhanit dhe 
ekspozimi ndaj tymit të duhanit;  

2.5. këshilluar kundër përdorimit të duhanit dhe inkurajuar ndërprerjen e 
përdorimit të produkteve të duhanit nga përdoruesit;  

2.6. ndaluar qasjen dhe blerjen e produkteve të duhanit për të miturit;  
2.7. mbrojtur nga dëmet e shkaktuara nga përdorimi i produkteve të duhanit;  
2.8. promovuar shëndetin dhe të drejtat e njeriut në përputhje me Konventën 

Kornizë për Kontroll të Duhanit të Organizatë Botërore të Shëndetësisë. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Duhani - bimë e familjes Nicotiniana të llojeve dhe tipeve të ndryshme të 
modifikuar apo jo të modifikuar gjenetikisht, me gjithë pjesët e saj.  

1.2. Produkt i duhanit - produktet e duhanit (të modifikuara apo të 
pamodifikuara gjenetikisht) apo pjesërisht nga duhani, që përdoren për t’u 
pirë, tërhequr me hundë, thithje, përtypje, apo të çdo lloji tjetër të 
konsumimit.  

1.3. Kontroll i duhanit - masat për zvogëlimit të kërkesës dhe të dëmit, me 
qëllim të përmirësimit të shëndetit të popullatës duke eliminuar ose 
reduktuar përdorimin e prodhimeve të duhanit dhe ekspozimin ndaj tymit të 
duhanit”.  

1.4. Katrani - mbetje e thatë e tymit të duhanit pa nikotinë.  
1.5. Nikotina - alkaloid helmues i cili gjendet në duhan dhe ka veprim helmues 

në sistemin nervor autonom, dhe në sistemet tjera të organizmit.  
1.6. Përbërësi - çdo lloj substance apo elementi, përveç çfarëdo pjese të bimës 

së duhanit natyral të pa procesuar që përdoret në prodhimin e produkteve të 
duhanit e që është i pranishëm në produktin final edhe në qoftë se është në 
formë të ndryshuar duke përfshirë këtu edhe letrën, filtrin, ngjyrat dhe 
ngjitësin.  

1.7. Pirja e duhanit - përdorimi i produkteve të duhanit pa marrë parasysh se 
tymi i cigares i lëshuar me djegien e saj thithet në mënyrë aktive apo pasive, 
e që ka si pasojë dëmtimet e vërtetuara të shëndetit të duhanpirësve aktiv 
dhe pasiv të cilët janë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit.  

1.8. Masat parandaluese kundër pirjes së duhanit - veprimet të cilat kanë për 
qëllim përparimin, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit, si dhe ngritjen e 
cilësisë të jetës së qytetarëve.  

1.9. Hapësirë e mbyllur - çdo hapësirë e mbuluar me kulm ose tavan, që është i 
lëvizshëm apo i palëvizshëm, dhe të rrethuar me dy apo më shumë anë, pa 
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marrë parasysh llojin e materialit të përdorur dhe pa marrë parasysh nëse 
struktura është e përhershme apo e përkohshme.  

1.10. Hapësirë e hapur - çdo hapësirë publike që nuk është e mbyllur.  
1.11. Hapësirë publike - hapësirë e mbyllur e cila i dedikohet qëndrimit të dy 

apo më shumë njerëzve dhe përfshin hapësirat në të cilat kryhen aktivitetet 
nga lëmi i shëndetësisë, sociale, edukative, arsimore, sportive dhe 
rekreative, kulturore, artistike, lokaleve hoteliere e shërbyese, hapësirave 
për pritje, mbledhje e takime, vende të punës me pronësi publike ose 
private, të gjitha sallat për tubimin e njerëzve dhe mjetet e transportit publik.  

1.12. Hapësirë e punës - çdo vend të përdorur nga një apo më shumë persona 
gjatë punës, pa marrë parasysh se a bëhet me kompensim apo vullnetar, dhe 
përfshin të gjitha hapësirat e bashkangjitura apo të ndërlidhura që zakonisht 
përdoren gjatë procesit të punës apo kohë pas kohe.  

1.13. Vend publik - vendi ku secili person ka qasje të lirë si rruga, tregu, parku 
dhe të ngjashme. 

1.14. Mjetet e transportit - çdo mjet transporti publik dhe privat të përdorur për 
bartjen e qytetarëve.  

1.15. ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizim ISO është rrjet i 
institucioneve kombëtare standardizuese.  

1.16. Konflikt interesi - konflikt në mes të detyrave zyrtare dhe interesave 
private të mbajtësit të postit publik, apo kandidatit për post publik, që ka 
përgjegjësi për kontroll të duhanit, e që mund të lidhet me interesat e tij, dhe 
të familjarëve të tij.  

1.17. Vërejtjet dhe porositë për shëndetin - teksti i shkruar dhe fotografitë 
përcjellëse me ngjyra të kërkuara nga ministria që të vendosen në paketimet 
dhe shenjëzimet e duhanit që bartin pasojat shëndetësore dhe ato të tjera të 
përdorimit të duhanit dhe ekspozimit ndaj tymit të duhanit, si dhe çdo porosi 
tjetër e shkruar.  

1.18. Ministër -Ministri i Shëndetësisë.  
1.19. Ministria - Ministria e Shëndetësisë.  
1.20. Qeveria – Qeveria e Republikës së Kosovës.  
1.21. Paketimi dhe shenjëzimi i jashtëm lidhur me prodhimet e duhanit - 

paketimi dhe shenjëzimin i përdorur në prodhimet e shitjes me pakicë.  
1.22. Person - çdo person fizik, juridik dhe të gjitha subjektet afariste.  
1.23. Personi përgjegjës për hapësirat - udhëheqësi, pronari, menaxheri, apo 

personi tjetër përgjegjës për hapësirën e mbyllur, të hapur, publike, 
hapësirën e punës, apo mjetet e transportit publik.  

1.24. Mbajtës i postit publik - person zyrtar, përfaqësues zyrtar, këshilltar, 
inspektor, zyrtar policor, zyrtar doganor, apo nëpunës qeveritar i zgjedhur 
në nivel qendror a lokal të qeverisjes.  

1.25. Shitës - çdo person që shet me pakicë, shumicë, eksporton dhe importon 
prodhime të duhanit dhe produkteve të tij.  

1.26. Reklamat dhe promovimet e duhanit - çdo aktiviteti me qëllim, efekt, apo 
efekt të pritshëm të promovimit të prodhimeve të duhanit apo përdorimit të 
duhanit në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte.  

1.27. Sponzorimi direkt apo indirekt - çdo formë të kontributit në ndonjë 
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ngjarjeje, aktiviteti, organizate, apo individi që ka qëllimin, efektin, apo 
efektin e mundshëm të promovimit të ndonjë produkti të duhanit, dhe 
përdorimin e duhanit.  

1.28. Industria e duhanit - prodhuesit, shitësit me shumicë dhe importuesit.  
1.29. Gjobat mandatore - të gjitha gjobat që organet mbikëqyrëse i zbatojnë aty 

për aty.  
 

KREU II 
RREGULLIMI, TESTIMI DHE RAPORTIMI I PRODUKTEVE TË DUHANIT 

 
Neni 3 

Rregullimi i produkteve të duhanit 
 
1. Ndalohet prodhimi dhe qarkullimi i cigareve të cilat përmbajnë përbërës me këto 

vlera:  
1.1. më shumë se dhjetë (10mg) katran për një cigare,  
1.2. më shumë se një (1mg) miligram nikotinë për një cigare,  
1.3. më shumë se dhjetë (10mg) monoksid të karbonit për një cigare.  

2. Asnjë person nuk lejohet të prodhojë apo shesë produkte të duhanit që nuk i 
plotësojnë vlerat dhe standardet e produktit të përcaktuara sipas këtij ligji.  

3. Produktet e duhanit të importuara duhet të plotësojnë standardet e përcaktuara 
sipas paragrafit 1. të këtij neni, përveç cigareve puro, duhanit të llullës dhe duhanit 
të grirë për mbështjellje.  

4. Produktet e duhanit që gjenden në posedim ose nën kontroll të ndonjë prodhuesi 
apo shitësi të duhanit, ose i dedikuar për treg, që nuk i përmbushin standardet 
duhet të shkatërrohen, duke i bartur të gjitha shpenzimet vet subjekti, përfshirë 
edhe dënimin me gjobë.  

 
Neni 4 

Testimi i produkteve të duhanit 
 
1. Ministria, mbështetur në të dhënat shkencore, mban të drejtën të ndalojë 

përdorimin e përbërësve të ndryshëm në prodhimet e duhanit.  
2. Të gjitha produktet e duhanit që prodhohen apo importohen për tregun e Kosovës 

duhet të testohen.  
3. Testimet për katranin, nikotinën dhe monoksidin e karbonit për cigare bëhen në 

laboratorët e licencuar apo autorizuar nga Ministria së paku njëherë në vit.  
4. Ministria mban të drejtën të kërkojë nga prodhuesit apo importuesit e duhanit teste 

shtesë për të përcaktuar dhe vlerësuar prezencën dhe përqendrimin e substancave 
tjera që nuk janë përfshirë në paragrafin 3 të këtij neni.  

5. Testimet për substancat e përfshira në paragrafin 3. duhet të bëhen me standardet e 
përcaktuara nga Ministria përmes zbatimit të standardeve ISO. Duhet të përdoren 
këto standarde: ISO standardi 4387 për katranin, 10315 për nikotinën dhe 8454 për 
monoksidin e karbonit. Saktësia e paraqitjes të sasisë së katranit, nikotinës dhe 
monoksidit të karbonit në paketim verifikohet përmes ISO standardit 8243.  

6. Testimet dhe rezultatet e tyre dorëzohen në afat kohor që përcakton Ministria.  
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7. Prodhuesi apo importuesi i prodhimeve të duhanit duhet t’i paraqesë Ministrisë çdo 
ndryshim të përbërjes kimike të prodhimeve të duhanit.  

8. Në qoftë se përbërja e mostrës së marrë nga një seri e prodhimeve të duhanit, 
dëshmohet nga laboratori i licencuar se nuk u përmbahet vlerave të parapara me 
ligj, atëherë ajo seri tërhiqet nga tregu. 

9. Ministria do të mbikëqyrë rregullshmërinë dhe saktësinë e të dhënave të 
përbërësve të produkteve të duhanit që prodhohen apo importohen dhe shiten në 
tregun e Kosovës.  

10. Kërkesën për testim shtesë sipas paragrafit 3. të këtij neni mund ta iniciojë 
Inspektorati Sanitar.  

 
Neni 5 

Raportimi i përmbajtjes dhe emitimit të produkteve të duhanit 
 
1. Prodhuesit dhe importuesit e produkteve të duhanit duhet t’i paraqesin Ministrisë 

listën e të gjithë përbërësve dhe sasive të tyre që përdoren gjatë prodhimit të 
produkteve të duhanit një herë në vit, në tremujorin e parë të vitit.  

2. Lista duhet të përmbajë arsyetimin për përfshirjen e përbërësve në produktet e 
duhanit, dhe kategorinë e përbërësve.  

3. Listës duhet t’i bashkëngjiten të dhënat toksikologjike nga prodhuesi apo 
importuesi për përbërësit e produkteve të duhanit, duke u referuar në efektet e tyre 
në shëndet dhe vetitë për të shkaktuar varshmëri.  

4. Përbërësit e duhanit duhet të radhiten në listë sipas peshës së tyre.  
 

KREU III 
PAKETIMI DHE SHENJËZIMI I PRODHIMEVE TË DUHANIT 

 
Neni 6 

Vërejtjet dhe shenjëzimet në paketimet e produkteve të duhanit 
 
1. Produktet e duhanit që shiten në tregun e Kosovës duhet të kenë shenjëzime në 

pajtueshmëri me dispozitat e parapara me këtë ligj dhe të kenë informata për 
pasojat negative për shëndetin e njeriut nga përdorimi i duhanit në harmoni me 
Ligjin për përdorimin e gjuhëve.  

2. Çdo lloj paketimi individual i produkteve të duhanit që prodhohet, importohet dhe 
qarkullon e shitet në tregun e territorit të Kosovës duhet të përmbajë këto të dhëna:  
2.1. Nikotina,  
2.2. Katrani,  
2.3. monoksidi i karbonit,  
2.4. numrin serik apo ekuivalent të tij,  
2.5. emrin dhe adresën e prodhuesit dhe importuesit,  
2.6. numrin e njësive në paketime individuale të produkteve të duhanit.  
2.7. emri dhe adresa e paketuesit, në raste kur prodhuesi nuk e ka bërë paketimin 

vetë. 
3. Çdo njësi e paketimit të produkteve të duhanit duhet të ketë këto vërejtje: 

3.1. së paku njërën nga vërejtjet e përgjithshme:  



 
Ligjet administrative 

 740 

3.1.1. "Pirja e duhanit vret" ose  
3.1.2. "Pirja e duhanit shkakton vdekje të parakohshme"  

3.2. së paku njërën nga vërejtjet shtesë:  
3.2.1. “Duhani dëmton shëndetin tuaj”  
3.2.2. “Pirja e duhanit shkakton kancerin”  
3.2.3. “Pirja e duhanit nga shtatzënat e dëmton zhvillimin e fëmijës”  
3.2.4. “Pirja e duhanit shkakton infarkt dhe sulm në tru”  
3.2.5. “Pirja e duhanit shkurton jetën e juaj”  
3.2.6. “T’i mbrojmë fëmijët: mos lejoni ta thithin tymin e cigares tuaj”  
3.2.7. “Duhani shkakton plakjen e lëkurës”  
3.2.8. “Pirja e duhanit është sëmundje e varësisë”  
3.2.9. “Duhanpirësit vdesin të rinj”  
3.2.10. “Mjeku juaj mund të ju ndihmoj që të lini pirjen e duhanit”  
3.2.11. “Pirja e duhanit shkurton jetën”  

3.3. vërejtjet e kombinuara:  
3.3.1. fotografia ose ilustrimi tjetër dhe teksti korrespondues i vërejtjes shtesë.  

4. Vërejtja e përgjithshme dhe ajo shtesë duhet të paraqiten në atë mënyrë që gjatë 
rrotullimit të paketimit, vërejtjet të paraqiten vazhdimisht dhe në formë të rregullt.  

5. Vërejtja e përgjithshme shtypet në faqen ballore, kryesore të njësisë së paketimit të 
produkteve të duhanit dhe duhet të përfshijë tridhjetë e dy për qind (32%) të kësaj 
sipërfaqeje të dukshme përveç mbështjellësve të tejdukshëm.  

6. Vërejtja shtesë shtypet në sipërfaqen tjetër më të dukshme, e pasme të njësisë së 
paketimit të produkteve të duhanit dhe duhet të përfshijë dyzet e pesë përqind 
(45%)të kësaj sipërfaqeje përveç mbështjellësve të tejdukshëm.  

7. Vërejtja e kombinuar mbulon dyzet e pesë përqind (45%) të sipërfaqes së pasme të 
njësisë së paketimit të produkteve të duhanit.  

8. Teksti mbi vërejtjet e përgjithshme, shtese dhe të kombinuara kufizohet me një vijë 
në trashësi dy (2) deri në tre (3) milimetra.  

9. Teksti mbi të dhënat për nikotinën, katranin dhe monoksidin e karbonit dhe teksti i 
vërejtjeve duhet të:  
9.1. shtypet me fontin e zi Helvetik, të theksuar, të trashë në sfond të bardhë. 

Madhësia e fontit duhet të jetë e tillë që teksti të mbulojë pjesën më të 
madhe të sipërfaqes së paraparë për vërejtjen; 

9.2. të jetë me shkronja të vogla përveç shkronjës së parë dhe duke respektuar 
rregullat e drejtshkrimit;  

9.3. të vendoset në mënyrë qendrore paralelisht në skajin e sipërm të paketimit;  
9.4. teksti kufizohet me një vijë me trashësi tre (3) deri në katër (4) milimetra e 

që nuk takon apo gërsheton tekstin e vërejtjes apo të informatave tjera;  
9.5. teksti duhet të jetë në gjuhë/t zyrtare.  

10. Shtypja e tekstit të vërejtjes nuk lejohet të bëhet në banderolën taksative të 
paketimit.  

11. Teksti i shtypur duhet të jetë i pashlyeshëm dhe që nuk mund të hiqet pa u dëmtuar 
teksti, dhe në asnjë mënyrë të jetë i fshehur me shtypje tjera në njësi të paketimit 
apo të hiqet ose dëmtohet gjatë hapjes së paketimit.  

12. Paketimi duhet të shënohet me numër serik apo metodë tjetër të përshtatshme që 
bën të mundshëm përcaktimin e lehtë të vendit dhe kohës së prodhimit të duhanit.  
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13. Çdo njësi e paketimeve të produkteve të duhanit duhet të ketë fotografi që 
dekurajojnë përdorimin e produkteve të duhanit të përcaktuar me akt nënligjor nga 
Ministria.  

14. Vërejtjet, fotografitë dhe porositë e përshkruara të shëndetit duhet të jenë 
vazhdimisht të paraqitura në secilën pjesë të paraqitjes të gjitha njësive të 
produkteve të duhanit dhe jashtë kutisë dhe shenjëzimeve.  

15. Vërejtjet, fotografitë ose ilustrimet me ngjyra dhe porositë për efektet e dëmshme 
të duhanit në shëndet duhet të jenë të paraqitura në intervale kohore me rotacion, 
në atë mënyrë që të sigurojë shfaqje të rregullt të gjitha vërejtjeve shtesë.  

16. Hapja normale e pakos nuk duhet të dëmtojë, mbulojë, ndërpresë, ose ndryshe të 
pengojë dukshmërinë e vërejtjeve dhe porosive. Vërejtjet dhe porosit nuk duhet të 
jen të mbuluara nga ndonjë shenjëzim, vulë, apo ndonjë dizajn tjetër.  

17. Pakot e produkteve të duhanit në shitje me pakicë nuk duhet të përmbajnë ndonjë 
material të dizajnuar, që ndryshojnë paketimin pas shitjes me pakicë, duke 
përfshirë, por duke mos përjashtuar:  
17.1. lidhje të aktivizuara me ngrohje;  
17.2. ngjyra apo vija të dizajnuara për t’u paraqitur pas një kohe të caktuar;  
17.3. ngjyra që kanë paraqitje fluoreshente nën drita të caktuara;  
17.4. pjesë të dizajnuara për t’u gërvishtur ose fërkuar për të zbuluar ndonjë tekst 

apo fotografi;  
17.5. pjesë të ngjitura;  
17.6. pjesë që palosen.  

18. Ministria mban të drejtën të ndryshojë apo shtojë vërejtjet e përgjithshme, shtesë 
dhe ato të kombinuara.  

19. Ministria do të përcaktojë vërejtjet e kombinuara me akt nënligjor.  
 

Neni 7 
Ndalimi i mashtrimeve në paketim, shenjëzim dhe dizajn të produktit 

 
Njësia, paketimi, shenjëzimi i jashtëm dhe dizajni apo dukja e produkteve të duhanit 
nuk duhet të promovojnë produktet në asnjë mënyrë që japin informata jo adekuate, 
mashtruese, apo mund të krijojnë përshtypje të gabuar lidhur me karakteristikat e 
prodhimit, ndikimet në shëndet, rreziqet apo emisionet e produkteve të duhanit. Këtu 
përfshihet përdorimi i çfarëdo termi, përshkruesi, shenje, figure, ngjyre, apo ndonjë 
shenje tjetër që drejtpërdrejt apo indirekt krijon, apo mund të krijojë përshtypjen e 
gabuar, se një produkt i caktuar i duhanit është më pak i dëmshëm se të tjerët, si p.sh. 
“butë”, “lehtë”, “ekstra i lehtë”, “ekstra”, “ultra” dhe terme tjera në çfarëdo gjuhe, që 
mund të hutojnë konsumatorët, përfshirë edhe kur përdoren si pjesë e emrit të tipit dhe 
llojit. 
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KREU IV 
NDALIMI I REKLAMAVE, PROMOVIMIT DHE SPONZORIMIT 

TË PRODUKTEVE TË DUHANIT 
 

Neni 8 
Ndalimi i reklamimit, promovimit dhe sponzorimit të produkteve të duhanit 

 
1. Ndalohen të gjitha reklamat, promovimet, sponzorimet vendore dhe ndërkufitare të 

ngjarjeve ose aktiviteteve dhe asnjë person, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, nuk lejohet të:  
1.1. nxisë asnjë formë të reklamimit, promovimit dhe sponzorimit;  
1.2. prodhojë, publikojë, apo të ofrojë qasje në çfarëdo reklame, promovimi, ose 

sponzorimi;  
1.3. përfshihet apo të marrë pjesë në ndonjë reklamë, promovim, ose sponzorim 

si media apo organizator i ngjarjeve, person i famshëm apo pjesëmarrës 
tjetër, si pranues i çfarëdo kontributi sponzorues, ose si ndërmjetës që 
lehtëson ndonjë kontribut të tillë duke përfshirë edhe çdo komunikim 
komercial, veprim apo praktikë që promovon apo mund të promovojë 
ndonjë prodhues të duhanit, shitës me shumicë, ose importues drejtpërdrejt 
apo indirekt.  

2. Ndalohen të gjitha reklamat, promovimet dhe sponzorimet e duhanit të 
sponzoruara dhe të iniciuara nga ndonjë shtetas i huaj apo vendi në territorin e 
Republikës së Kosovës.  

3. Ndalohet reklamimi i produkteve të cilat sipas këtij ligji nuk janë produkte të 
duhanit por me dukjen e tyre, emërtimin dhe qëllimin e përdorimit, nxisin 
përdorimin e produkteve të duhanit.  

4. Ndalohet dhurimi i produkteve të duhanit nga subjektet që i prodhojnë, i 
importojnë dhe i tregtojnë ato.  

5. Ndalohet sponzorimi i programeve në mediat e shkruara dhe elektronike, ngjarjeve 
apo aktiviteteve nga prodhuesit apo importuesit e produkteve të duhanit me qëllim 
të nxitjes së fshehtë apo të hapur të përdorimit të produkteve të duhanit.  

6. Reklamimi në pajtim me këtë nen nuk përfshin këto njoftime:  
6.1. për çmimet e fituara dhe njohjeve tjera publike për cilësinë e disa 

produkteve, sukseset e punës, sukseset prodhuese dhe të tjera, që janë arritur 
gjatë prodhimit të produkteve të duhanit, por pa emërtimin e cituar të 
produktit nga prodhuesit dhe importuesit e produkteve të duhanit nëpërmjet 
mediave;  

6.2. gjatë mbajtjes së panaireve të specializuara dhe ekspozitave në hapësirën e 
panairit ose ekspozitës, kohës së ekspozimit të produkteve të reja, e cila 
organizohet në hapësirë të mbyllur;  

6.3. për cilësinë dhe karakteristikat tjera të produkteve të duhanit të publikuara 
në librat profesional, revistat dhe botimet tjera profesionale që janë të 
destinuara veçmas për prodhuesit dhe importuesit e këtyre produkteve;  

6.4. për karakteristikat tjera të produkteve të duhanit që konsumatorët mund të 
marrin në objektet ku bëhet shitja e produkteve të duhanit, në pajtim me 
ligjin.  
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KREU V 
SHITJA E PRODUKTEVE TË DUHANIT 

 
Neni 9 

Kufizimi i shitjes së produkteve të duhanit 
 
1. Shitja apo ofrimi i produkteve të duhanit ndalohet në:  

1.1. të gjitha institucionet shëndetësore, përfshirë edhe oborrin në administrim të 
institucionit;  

1.2. të gjitha institucionet edukative dhe arsimore, përfshirë edhe oborrin në 
administrim të institucionit;  

1.3. të gjitha llojet e objekteve sportive, rekreative dhe kulturore, përfshirë edhe 
oborrin në administrim të institucionit.  

2. Produktet e duhanit nuk lejohen të vendosen apo të jenë të dukshme në asnjë vend 
të shitjes, përveç se të jenë të dukshme në momentin e transaksionit të shitjes, dhe 
nuk duhet të jenë të shfaqur për qëllime komerciale në asnjë vend tjetër.  

3. Nuk lejohet të vendosen produktet e duhanit në vende ku konsumatori mundet vetë 
të shërbehet me duhan.  

4. Shitja e duhanit përmes aparateve të shitjes lejohet vetëm në hapësirat e mbyllura 
të objekteve hoteliere, që i plotësojnë kushtet sipas këtij ligji.  

5. Asnjë person nuk lejohet të shesë prodhime të duhanit jashtë paketimit origjinal të 
prodhuesit apo importuesit.  

6. Produktet e duhanit mund të shiten vetëm në pako të mbyllura.  
 

Neni 10 
Parandalimi i qasjes së të miturve në produkte të duhanit 

 
1. Asnjë person nuk lejohet t’u shesë të miturve produkte të duhanit.  
2. Asnjë person i mitur nuk lejohet të shes produkte të duhanit.  
3. Asnjë person nuk lejohet, të punësojë një të mitur për të shitur produkte të duhanit.  
4. Shitësit e produkteve të duhanit me pakicë detyrohen të paraqesin në vendet e tyre 

të shitjes shenjat për ndalimin e shitjes së produkteve të duhanit personave më të 
rinj se tetëmbëdhjetë (18) vjeç.  

5. Asnjë personi nuk i lejohet shitja:  
5.1. ëmbëlsirave, lodrave dhe produkteve tjera të dedikuara për fëmijë, të cilat 

kanë formë të çfarëdo lloji të prodhimeve të duhanit.  
5.2. prodhimet që nuk janë produkte të duhanit, por e kanë emrin e prodhuesit të 

duhanit, apo emërtimin e çfarëdo lloji të produkteve të duhanit apo shenjës 
dalluese, logos, apo shenjave të ngjashme, të cilat ngjajnë në produkte të 
duhanit.  

6. Ministria mund të ndërmarrë masa shtesë lidhur me shitjen e produkteve të duhanit 
për të evituar qasjen e të rinjve në produktet e duhanit.  
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KREU VI 
MJEDISET PA TYM DUHANI 

 
Neni 11 

Mbrojtja nga ekspozimi ndaj tymit të duhanit 
 
1. Ndalohet pirja e duhanit në:  

1.1. hapësirë publike;  
1.2. hapësirë të punës;  
1.3. mjetet e transportit publik;  
1.4. hapësirat e hapura të përcaktuara në paragrafin 3. të këtij neni.  

2. Në ndërtesat me banesa shumëkatëshe, asnjë person nuk lejohet të pijë duhan në 
ndonjë hapësirë të përbashkët të ndërtesës.  

3. Asnjë person nuk lejohet të pijë duhan në ndonjë hapësirë të hapur që është:  
3.1. në administrim të institucioneve edukative-arsimore;  
3.2. në afërsi të hyrjeve/daljeve të hapësirave publike, hyrjeve/daljeve të 

hapësirës së punës dhe në hyrjeve/daljeve të institucioneve shëndetësore; 
3.3. vendet e lojërave për fëmijë;  
3.4. stadium, arenë, apo hapësirë për çfarëdo shfaqje.  

4. Ndalesat e pirjes së duhanit të përcaktuara në këtë nen do të aplikohen edhe në 
përdorimin e ndonjë pajisje që prodhon emisione të nikotinës apo ndonjë substance 
tjetër që rrjedh nga duhani, përveç nëse ajo pajisje është lejuar për përdorim nga 
ministria si terapi për zëvendësimin e nikotinës apo për qëllime tjera mjekësore. 

5. Me përjashtim të paragrafit 1., 2., dhe 3. të këtij neni, pirja e duhanit lejohet vetëm 
në hapësirat e dedikuara për pirjen e duhanit në institucionet ku trajtohen personat 
e palëvizshëm, personat me çrregullime mendore, ku strehohen personat e 
moshuar, dhe në institucionet korrektuese. Lejimi vlen për personat që trajtohen 
dhe/apo mbahen në këto institucione. 

6. Me përjashtim të paragrafit 1., 2., dhe 3., personi përgjegjës i hotelit ka të drejtë të 
dedikoj dhoma të veçanta për mysafirë që përdorin duhanin. 

7. Ministria me akt nënligjor do të përcaktojë kushtet në hapësirën për pirjen e 
duhanit, për institucionet sipas paragrafit 4. dhe 5. të këtij neni.  

8. Çdo çështje që mund të ngrihet nëse pirja e duhanit është e lejuar në ndonjë situatë 
të caktuar duhet të zgjidhet në favor të mbrojtjes së të gjithë punëtorëve dhe 
anëtarëve të publikut, me krijimin e një ambienti të lirë nga tymi i duhanit.  

 
Neni 12 

Detyrat e personit përgjegjës për hapësirën 
 
1. Personat përgjegjës për hapësirat e specifikuara në nenin 11., paragrafi 1., 3., 5. 

dhe 6. kanë detyrë të: 
1.1. vendosin shenjat “ndalohet pirja e duhanit dhe vlera e dënimit” në bazë të 

formatit, përmbajtjes, dizajnit, madhësisë, dukshmërisë, vendit dhe të gjitha 
materialet e tjera të përcaktuara me akt nënligjor nga ministria;  

1.2. largojnë të gjitha taketuket nga hapësirat e mbyllura ku ndalohet pirja e 
duhanit.  
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1.3. mbikëqyrin respektimin e ndalimit të pirjes së duhanit;  
1.4. ndërmarrin hapa për të ndalur personin nga pirja e duhanit në vendet ku 

është i ndaluar, duke kërkuar nga personi që të mos pijë duhan, të mos i 
ofrojnë shërbim, të kërkojnë që personi të largohet nga lokalet apo transporti 
publik kur është e sigurt që kjo të bëhet, dhe të kontaktojnë organet 
përkatëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit;  

1.5. organi i punësimit i zbret nga paga neto mujore prej pesëdhjetë (50) euro 
personit fizik që pi duhan në vend të punës në bazë të raportimit paraprak të 
personit përgjegjës.  

 
KREU VII 

PARANDALIMI, VETËDIJESIMI DHE EDUKIMI 
 

Neni 13 
Masat parandaluese 

 
1. Qeveria e Kosovës formon Këshillin ndërministror për kontroll të duhanit me 

qëllim të mbrojtjes së shëndetit.  
2. Këshilli do të ketë pesëmbëdhjetë (15) anëtarë ku do të përfshihen: përfaqësuesit e 

Ministrisë së Shëndetësisë; Arsimit, Shkencës e Teknologjisë; Financave; Punës 
dhe Mirëqenies Sociale; Drejtësisë; Punëve të Brendshme; Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor; Infrastrukturës; Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Kulturës, 
Rinisë e Sporteve; profesionistë shëndetësor, përfaqësues të mjeteve të informimit 
dhe shoqëria civile.  

3. Kryesues i Këshillit ndërministror për kontrollin e duhanit është Ministri i 
Shëndetësisë.  

4. Masat për vetëdijesimin dhe edukimin:  
4.1. Radio Televizioni Publik i Kosovës, duhet të emitoj programe edukative, 

për të shpjeguar efektet e dëmshme të konsumit të duhanit, pa ndonjë 
kompensim financiar, për secilin muaj së paku dyzet e pesë (45) minuta. 
Këto programe duhet të emitohen nga ora 08:00 deri në ora 22:00. Një kopje 
e programit duhet të publikohet në faqen e emetuesit dhe mediave përkatëse. 
Emetimi i programeve dhe kohëzgjatjes duhet të monitorohet nga Këshilli 
ndërministror.  

4.2. Radio Televizionet private, të emitojnë programi edukative për të shpjeguar 
efektet e dëmshme të duhanit.  

4.3. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, do të përgatis kurrikulën, 
për të njoftuar dhe paralajmëruar fëmijët dhe të rinjtë për dëmet 
shëndetësore të produkteve të duhanit dhe ekspozimit ndaj duhanit.  

4.4. Ministria obligohet të ndërmarrë aktivitetet e nevojshme me qëllim të 
përpilimit të programeve që inkurajon individin të ndërpresë përdorimin e 
produkteve të duhanit.  
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KREU VIII 
MBROJTJA E POLITIKAVE TË KONTROLLIT TË DUHANIT 
NGA INTERESAT KOMERCIALE DHE INTERESAT E TJERA 

TË INDUSTRISE SË DUHANIT 
 

Neni 14 
Kufizimet e ndërveprimit në mes të qeverisë dhe industrisë së duhanit 

 
1. Ndërveprimet në mes të qeverisë dhe industrisë së duhanit duhet të jenë të 

kufizuara vetëm në ato të nevojshme për rregullimin efektiv të industrisë së 
duhanit apo prodhimeve të duhanit.  

2. Kur ndonjë ndërveprim ose kontakt në mes të qeverisë dhe industrisë së duhanit 
është i nevojshëm për rregullim efektiv, qeveria duhet të sigurojë transparencë të 
plotë.  

 
Neni 15 

Ndalimi i partneriteteve të qeverisë dhe aprovimi apo pranimi i iniciativave 
të industrisë së duhanit 

 
1. Qeveria nuk duhet të marrë pjesë në, të përkrahë, të adaptojë, ose të pranojë:  

1.1. partneritete të asnjë lloji me industrinë e duhanit, përfshirë iniciativat apo 
aktivitetet e industrisë së duhanit të përshkruara, karakterizuara, të kuptuara, 
apo që mund të jenë të perceptuara si përgjegjësi sociale;  

1.2. ndonjë marrëveshje jo obliguese, ose jo të aplikueshme, memorandum të 
mirëkuptimit, aranzhim vullnetar, ose ndonjë kod të mirësjelljes së 
industrisë së duhanit në vend të masave legalisht të aplikueshme të kontrollit 
të duhanit;  

1.3. ndonjë kontribut financiar ose burimor të drejtpërdrejtë ose indirekt, ose 
përfshirje në çfarëdo mënyre në ndonjë iniciative, fushatë, ose program 
drejtpërdrejtë apo tërthortë të lidhur me kontrollin e duhanit apo shëndetin 
publik, duke përfshirë, por duke mos përjashtuar, qasjen e të rinjve dhe 
programet edukative, fushata për edukimin e publikut, dhe iniciativa tjera.  

 
Neni 16 

Ndalimi i kontributeve vullnetare nga industria e duhanit 
 
1. Ndalohet që Qeveria të pranojë ndonjë kontribut vullnetar të çfarëdo lloji, financiar 

apo tjetër, vetëm nëse ai kontribut vjen si rezultat i ndonjë veprimi ligjor.  
2. Ndalohet pranimi i ndonjë kontributi vullnetar financiar apo kontribut tjetër të 

çfarëdo lloji, përfshirë edhe ndonjë dhuratë apo privilegj nga mbajtësi i postit 
publik.  

3. Ndalohet që partia politike, kandidati, ose përmes fushatës, ose ndonjë personi që 
vepron në emër të tyre të pranojë ndonjë kontribut vullnetar financiar apo kontribut 
tjetër të çfarëdo lloji.  

4. Dispozitat e këtij neni do të vlejnë edhe për shitësit me pakicë të duhanit kur 
ofertat, kontributet, apo veprimet tjera bëhen me qëllim, apo mund të kenë ndikim, 
apo ndikim të mundshëm në shtytjen e interesave të biznesit të tij të duhanit.  
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Neni 17 
Papajtueshmëria 

 
1. Qeveria nuk duhet të punësojë, kontraktojë, apo të angazhojë ndonjë person për të 

kryer punë ose shërbyer në çfarëdo kapaciteti me përgjegjësi për kontrollin e 
duhanit, nëse ai person është i angazhuar profesionalisht me industrinë e duhanit, 
ose ka punuar aty në dymbëdhjetë (12) muajt e kaluar, ose nëse ai person ka 
ndonjë konflikt tjetër të interesit me përgjegjësitë e pozitës, kontratës, ose 
shërbimit për kontrollin e duhanit.  

2. Zyrtari i lartë i cili përfundon ushtrimin e funksionit publik nuk ka të drejtë për një 
vit të punësohet ose të emërohet në pozitë udhëheqëse, apo të përfshihet në 
kontrollin e kompanive të duhanit, nëse detyrat e tij gjatë periudhës dy (2) vjeçare 
para përfundimit të ushtrimit të funksionit publik kanë qenë drejtpërdrejtë të 
lidhura me mbikëqyrjen apo kontrollin e afarizmit të atyre kompanive.  

 
Neni 18 

Ndalimi i përkrahjes dhe privilegjeve të biznesit të duhanit 
 
Asnjë institucion ose organ shtetëror nuk duhet t’i ofrojë përkrahje ose privilegje 
ndonjë personi apo kompanie për shitjen me shumicë ose pakicë, importin e duhanit, 
apo ndonjë përkrahje dhe privilegj lidhur me ndonjë fazë të importit apo shitjes së 
produkteve të duhanit 
 

KREU IX 
MBIKËQYRJA DHE EKZEKUTIMI 

 
Neni 19 

Organet e mbikëqyrjes dhe ekzekutimit 
 
1. Zbatimin e këtij ligji e kryejnë inspektorët qendror e komunal dhe organet e tjera, 

në bazë të kompetencës së përcaktuar edhe me ligje përkatëse si: 
1.1. Inspektor sanitarë;  
1.2. Inspektor shëndetësorë;  
1.3. Inspektor të tregut;  
1.4. Inspektor të punës;  
1.5. Inspektor të arsimit;  
1.6. Inspektor të transportit;  
1.7. Agjencioni kundër korrupsionit;  
1.8. Policia e Kosovës.  

2. Inspektori sanitar kryen mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së neneve: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
nenin 10 paragrafët 4. dhe 5., neni 11, nenin 12, neni 13 paragrafin 4.1 të këtij ligji.  

3. Inspektori shëndetësor zbaton nenin 9 paragrafët 1.1., dhe neni 11 paragrafi 3.2 të 
këtij ligji.  

4. Inspektori i tregut zbaton nenin 3 paragrafin 3.2, nenin 9,nenin 10 paragrafët 10.1 
dhe 10.5 të këtij ligji.  

5. Inspektori i punës zbaton nenin 10 paragrafin 3, nenin 11 paragrafët 1.2 dhe 3.2 të 
këtij ligji.  
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6. Inspektori i arsimit zbaton nenin 9 paragrafi 1.2, nenin 11 paragrafët 3.1 dhe 3.3 të 
këtij ligji.  

7. Inspektori i transportit zbaton nenin 11, paragrafin 1.3 të këtij ligji.  
8. Agjencioni kundër Korrupsionit zbaton nenet 14, 15, 16, 17, 18. të këtij ligji  
9. Policia e Kosovës zbaton nenin 11 paragrafin 1.3, paragrafin 2, dhe paragrafin 3.4. 

të këtij ligji, si dhe të asistoj inspektoratin sanitar në mbikëqyrjen e zbatimit të këtij 
ligji.  

10. Zbatimin e paragrafit 7 të këtij neni, Policia e Kosovës e kryen në pajtueshmëri me 
procedurat e përcaktuara me aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë 
veprimtarinë e Policisë.  

 
Neni 20 

Ekzekutimi 
 
1. Ekzekutimi i gjobave mandatore të organeve mbikëqyrëse nga neni 19, kryhet në 

bazë të akteve juridike që e rregullojnë punën, veprimtarinë dhe organizimin e tyre.  
2. Kërkesën për hapjen e procedurës për kundërvajtje, e paraparë sipas këtij ligji e 

bëjnë organet mbikëqyrëse.  
3. Me kërkesë të organeve kompetente për mbikëqyrje dhe zbatimin e ekzekutimit, 

Policia e Kosovës ka për detyrë, që t’u japë mbështetje këtyre organeve.  
 

KREU X 
GJOBAT MANDATORE DHE DENIMET 

 
Neni 21 

 
1. Për shkeljet e mëposhtme personi dënohet me gjobë, siç vijon:  

1.1. prodhuesi apo importuesi që shkel dispozitat e nenit 3, dhe 4 të këtij ligji, 
dënohet për kundërvajtje, me gjobë njëzetmijë (20.000) euro; 

1.2. prodhuesi apo importuesi që shkel dispozitat e nenit 5 të këtij ligji, dënohet 
me gjobë për kundërvajtje shtatëmijë (7.000) euro;  

1.3. prodhuesi, importuesi, ose shitësi me shumicë që shkel dispozitat e nenit 6 
dhe 7 të këtij ligji dënohet me gjobë për kundërvajtje njëzetmijë (20.000) 
euro  

1.4. shitësi me pakicë që shet ose ofron për shitje produkte të duhanit në 
kundërshtim me nenin 3 paragrafit 2. të këtij ligji, dënohet me gjobë për 
kundërvajtje njëmijë (1.000) euro.  

1.5. shitësi me pakicë që shet ose ofron për shitje produkte të duhanit në 
kundërshtim me nenin 6 dhe 7 të këtij ligji dënohet me gjobë për 
kundërvajtje njëmijë (1.000) euro.  

2. Për shkeljet e mëposhtme personi dënohet me gjobë, siç vijon:  
2.1. prodhuesi, shitësi i duhanit, ose agjentët e tyre, shoqatat, ose entitetet tjera 

që veprojnë në emër të tyre, ose ndonjë personi përgjegjës për inicimin e 
reklamave, promovimeve, ose sponzorimeve të duhanit të përcaktuara me 
nenin 8 të këtij ligji, dënohet me gjobë për kundërvajtje njëzetmijë (20.000) 
euro;  
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2.2. entitetet që prodhojnë ose publikojnë përmbajte reklamuese, promovuese, 
ose sponzoruese të përcaktuara me nenin 8 të këtij ligji, dënohen me gjobë 
për kundërvajtje shtatëmijë (7.000) euro;  

2.3. entiteti që shpërndan përmbajtje reklamuese, promovuese, ose sponzoruese 
të ndaluara me nenin 8 të këtij ligji, kur logjikisht do të duhet të kishte qenë 
i vetëdijshëm për materialin e ndaluar dhe kur ka qenë në pozitë për të hequr 
materialin apo pamundësuar qasjen në të, por nuk e ka bërë këtë, dënohet 
me gjobë për kundërvajtje dhjetëmijë (10.000) euro;  

2.4. mediumi ose organizuesi i ndonjë ngjarjeje si dhe pjesëmarrësit e tjerë që 
marrin pjesë në reklamim, promovim, ose sponzorim të duhanit të 
përcaktuar me nenin 8 të këtij ligji, dënohet me gjobë për kundërvajtje 
dhjetëmijë (10.000) euro  

2.5. personi fizik që shkel nenin 8, dënohet me gjobë për kundërvajtje njëmijë 
(1000) euro  

3. Për shkeljet e mëposhtme, personi dënohet me gjobë, siç vijon:  
3.1. personi juridik-subjekti afarist që shkel nenin 9, paragrafi 1., 2., 3. dhe 4. të 

këtij ligji, dënohet me gjobë për kundërvajtje tremijë (3.000) euro;  
3.2. personi fizik që shkel nenin 9, paragrafi 1., 2., 3. dhe 4. të këtij ligji, dënohet 

me gjobë për kundërvajtje pesqind (500);  
3.3. personi juridik-subjekti afarist që shkel nenin 9, paragrafi 5. dhe 6. të këtij 

ligji, dënohet me gjobë për kundërvajtje dymijë (2.000) euro;  
3.4. personi fizik që shkel nenin 9, paragrafi 5. dhe 6., dënohet me gjobë 

mandatore dyqind (200);  
3.5. personi juridik-subjekti afarist që shkel nenin 10, paragrafi 1., 2., 3., 4. dhe 

5. dënohet me gjobë për kundërvajtje dymijë (2.000) euro;  
3.6. personi fizik që shkel nenin 10, paragrafi 1., 2. dhe 3., 4. dhe 5. dënohet me 

gjobë mandatore dyqind (200);  
4. Për shkeljet e mëposhtme personi fizik dhe juridik dënohet me gjobë, siç vijon:  

4.1. personi juridik-subjekti afarist që shkel dispozitat e nenit 11 të këtij ligji, 
dënohet me gjobë për kundërvajtje tremijë (3.000) euro;  

4.2. personi fizik që shkel dispozitat e nenit 11 të këtij ligji, dënohet me gjobë 
mandatore pesëdhjetë (50) euro;  

4.3. personi përgjegjës që shkel dispozitat e nenit 12 të këtij ligji, dënohet me 
gjobë për kundërvajtje pesqind (500) euro;  

4.4. personi përgjegjës që shkel dispozitat e nenit 13 paragrafi 4.1. të këtij ligji 
dënohet me gjobë për kundërvajtje pesmijë (5.000) euro.  

 
KREU XI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 22 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen Ligji për duhanin Nr.02/L-36 dhe Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhanin Nr.03/L-157. 
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Neni 23 
 
1. Prodhuesit dhe importuesit e prodhimeve të duhanit janë të obliguar që në afat prej 

dymbëdhjetë (12) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji të vendosin shenjëzimet në 
paketimet e prodhimeve të duhanit të përcaktuara sipas nenit 6 paragrafi 5. dhe 6. 
të këtij ligji.  

2. Prodhuesit dhe importuesit e prodhimeve të duhanit janë të obliguar që në afat prej 
tridhjetë e gjashtë (36) muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji të vendosin 
shenjëzimet në paketimet e prodhimeve të duhanit të përcaktuara sipas nenit 6 
paragrafi 7. të këtij ligji.  

3. Institucionet, organizatat e të gjitha llojeve si dhe mjetet e transportit publik, janë 
të obliguara që në afat prej katër (4) muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, të 
vendosin shenjat e ndalesës së pirjes së duhanit.  

 
Neni 24 

Hyrja në Fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-156 
04 prill 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-017-2013, datë 24.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 07 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-78 
LIGJI PËR SHËNDETËSI PUBLIKE 

 
Përmbajtja 
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Kapitulli V: Gjendja shëndetësore dhe ushqyeshmëria .............................................................................. 756 
Kapitulli VI: Shëndeti dhe Rrezatimi ......................................................................................................... 756 
Kapitulli VII: Kujdesi shëndetësor i të punësuarve .................................................................................... 756 
Kapitulli VIII: Mbrojtja shëndetësore në kushte të jashtëzakonshme......................................................... 757 
Kapitulli IX: Veprimtaria diagnostike mikrobiologjike.............................................................................. 757 
Kapitulli X: Imunizimi ............................................................................................................................... 758 
Kapitulli XI: Masat parandaluese dhe kundër epidemike ........................................................................... 759 
Kapitulli XII: Parandalimi i përhapjes së HIV/AIDS ................................................................................. 759 
Kapitulli XIII: Promovimi i Shëndetit........................................................................................................ 759 
Kapitulli XIV: Kujdesi shëndetësor për nënën dhe fëmijën ....................................................................... 761 
Kapitulli XV: Kujdesi Shëndetësor për të Rinjtë........................................................................................ 761 
Kapitulli XVI: Kujdesi Shëndetësor në Lidhje me Sportin ........................................................................ 762 
Kapitulli XVII: Pjesa financiare................................................................................................................. 763 
Kapitulli XVIII: Dispozitat disiplinore dhe ndëshkimore........................................................................... 752 
Kapitulli XIX: Dispozitat kalimtare ........................................................................................................... 763 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1(ë) dhe 9.1.26(a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë, (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9, datë 15 maj 2001); 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR SHËNDETËSI PUBLIKE 
 

Kapitulli I 
Përkufizimet 

 
Neni 1 

Definimi i termave të përdorura në Ligj 
 
a) Shëndetësia publike: disiplinë e pavarur që merret me identifikimin dhe zgjidhjen e 

të gjitha problemeve të bashkësisë nga të gjitha pikëpamjet shëndetësore, 
parandalimin e sëmundjeve, hulumtimin e etiologjisë së sëmundjeve, promovimin 
e shëndetit, rehabilitimin dhe riadaptimin e të hendikepuarve, edukimin 
shëndetësor dhe çështjet sociale. 
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b) Dezinfektimi: shkatërrimi i agjensëve infektiv jashtë organizmit që bëhet me 
ndihmën e mjeteve fizike, kimike dhe veprimeve të ndryshme.  

c) Dezinsektimi: është shkatërrim i vektoreve-artropodeve me metodat fizike, kimike 
dhe biologjike.  

d) Deratizimi: asgjësimi i brejtësve me metoda të caktuara mekanike, biologjike dhe 
kimike.  

e) Epidemia: paraqitja e dy apo më shumë rasteve të një sëmundjeje ngjitëse, të 
lidhura ngushtë mes veti në kohë dhe territor të caktuar apo rritjen enorme të 
numrit të rasteve të një sëmundjeje ngjitëse.  

f) Vaksinoprofilaksa: bartja e shkaktarëve të sëmundjeve ngjitëse apo të produkteve 
të tyre të mbytur ose të dobësuar në organizmin e njeriut apo të kafshës me qëllim 
të formimit të imunitetit aktiv specifik.  

g) Zona endemike: territori ku është e pranishme sëmundja ngjitëse për një kohë të 
gjatë në rrethana të caktuara e cila në kushte të favorshme mund të përhapet në 
masë në formë epidemie.  

h) Preventiva shëndetësore: intervenimi strategjik i bazuar në shkencë në rrjedhën 
natyrore të shkaqeve që shpijnë drejtë dëmtimit të shëndetit e me qëllim të 
reduktimit efektiv të shkaktarëve të mundshëm si dhe pasojave eventuale nëse vjen 
deri tek dëmtimi i shëndetit.  

i) Edukimi shëndetësor: kompleks i masave për të mësuar, për te ngritur mundësitë e 
njohurive shëndetësore si dhe shkathtësive jetësore të individëve dhe bashkësisë që 
kanë për qëllim ndërrimin e sjelljeve për të ruajtur shëndetin.  

j) Parandalimi i sëmundjes: kompleks i masave me qëllim të parandalimit të 
zhvillimit, përhapjes së sëmundjes, parandalimit të përparimit të sëmundjes dhe 
pasojave të saja.  

k) Imunizimi: parandalimi i sëmundjeve ngjitëse me preparate imunologjike - vaksina 
dhe serume: mase efikase profilaktike dhe kundër epidemike, qëllimi i të cilës 
është që të zhvilloj mbrojtjen aktive dhe pasive kundër sëmundjeve.  

l) Komunikimi shëndetësor: aktivitet për të realizuar informimin e popullatës lidhur 
me brengat shëndetësore si dhe mbajtjen e qëndrueshme të çështjeve shëndetësore 
në agjendat e vendimmarrësve dhe publikut. 

m) Avokimi për shëndet: çdo aktivitet i ndërmarrë nga individi apo përfaqësuesit e 
grupeve të interesit me qëllim të ngritjes së çështjes shëndetësore me interes të 
bashkësisë para vendimmarrësve e për të realizuar përparimin, parandalimin dhe 
trajtimin adekuat shëndetësor.  

n) Sjelljet shëndetësore: aktivitet me qëllim të përparimit, parandalimit dhe mbrojtjes 
shëndetësore pa dallim se a është fjala për gjendjen shëndetësore të vlerësuar apo 
ekzistuese.  

o) Shëndeti mjedisor: kontrolli i të gjithë faktorëve në mjedisin fizik të njeriut të cilët 
ushtrojnë ose mund të ushtrojnë një efekt negativ në zhvillimin e tij fizik dhe 
psikik, shëndetin apo kushtet jetësore.  

p) Ndotja: ndryshimet jonormale të padëshirueshme në karakteristikat fizike, kimike, 
biologjike të ujit, ajrit, tokës dhe ushqimit që ndikojnë apo mund të ndikojnë 
negativisht në shëndetin e njeriut dhe organizmave tjerë të gjallë.  

q) Ndotësi: elementi, material, substanca (fizike, kimike, biologjike me origjinë 
natyrale ose sintetike) që nuk është përbërës i strukturës normale (huaj) ose “mbi 
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vlerat maksimale të lejuara”(VML).  
r) Sanitacioni: tërësia e masave higjienike sanitare që ka të bëjë me ruajtjen dhe 

përparimin e shëndetit mjedisor.  
s) Edukimi sanitar: proces nëpërmjet të cilit individi dhe bashkësia mësohen të 

mbrojnë, ruajnë, përmirësojnë dhe rifitojnë shëndetin e tyre.  
t) Banka e mostrave mikrobiologjike: mbledhja, ruajtja dhe konservimi i mostrave 

me rëndësi të veçantë në kushte të parapara.  
u) Programi i zgjeruar i imunizimit: përmban mbikëqyrjen e sëmundjeve vaksinë 

preventabile, vaksinimin, prokurimin e vaksinave dhe materialit tjetër, zinxhirin e 
ftohtë dhe menaxhimin e stoqeve, imunizimin e sigurt, injektimin e sigurt, 
mbikëqyrjen e efekteve te padëshiruara pasvaksinale, eliminimin e indikacioneve 
epidemiologjike dhe trafikut ndërkombëtar.  

v) Grupet senzitive: familjet një prindërore, fëmijët jetim, të varfrit ekstrem, viktimat 
e trafikimit, të sëmurit kronok, të moshuar, të burgosurit, të pa strehët, përdoruesit 
e drogës me injektim, të sëmurët mental e veçmas PTSD (post-traumatic stress 
disorders - personat me çrregullime post-traumatike). 

w) Gjendja e jashtëzakonshme: janë situata të rrezikimit të shëndetësisë publike pas 
shpërthimit të epidemive masive, tërmeteve, zjarreve, thatësirave, vërshimeve, 
erërave të forta, migrimeve masive të popullsisë, luftërave e situata tjera të 
ngjashme. 

 
Kapitulli II 

Dispozitat e Përgjithshme 
 

Neni 2 
 
Veprimtaria e shëndetësisë publike është veprimtari me interes të veçantë për shoqërinë 
si në nivelin kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. 
 

Neni 3 
 
3.1. Institucionet që ushtrojnë veprimtari të shëndetësisë publike, në aspektin ligjor, i 

nënshtrohen mbikëqyrjes të siguruar nga themeluesi.  
3.2. Në aspektin profesional veprimtaria e shëndetësisë publike i nënshtrohet 

mbikëqyrjes profesionale të brendshme dhe të jashtme.  
 

Neni 4 
 
4.1. Ministria e Shëndetësisë përpilon dhe monitoron zbatimin e politikave te 

shëndetësisë publike përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të 
Kosovës. 

4.2. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës(IKSHP) është institucion 
publik i cili ushtron veprimtari referente në lëmin e shëndetësisë publike si në 
vijim: 
a) Planifikimit dhe programimit shëndetësor; 
b) Përpunimit, analizës dhe publikimit të të dhënave në lëmin e ekonomikes 
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shëndetësore;  
c) Kontrollit të kualitetit të punës;  
d) Kontrollit të gatishmërisë dhe të përgjegjësisë epidemiologjike;  
e) Menaxhimit dhe vlerësimit të situatës epidemiologjike të sëmundjeve 

ngjitëse;  
f) Menaxhimit të Programit të zgjeruar të imunizimit;  
g) Menaxhimit të infeksioneve intra hospitalore;  
h) Analizimit dhe vlerësimit të gjendjes higjienike sanitare në objektet publike 

dhe private;  
i) Analizimit dhe vlerësimit të kualitetit të ujit për pije;  
j) Analizimit dhe vlerësimit të sanitacionit;  
k) Analizimit dhe vlerësimit të kualitetit të ushqimit dhe ushqyeshmërisë;  
l) Analizimit dhe vlerësimit të aerondotjes;  
m) Analizimit dhe vlerësimit të higjienës në objektet parashkollore dhe 

shkollore;  
n) Analizimit dhe menaxhimit të veprimtarive lidhur me mikrobiologjinë e 

mjedisit;  
o) Vlerësimit dhe kontrollit të laboratorëve që ushtrojnë veprimtari në lëmin e 

shëndetit publik;  
p) Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për TBC, HIV/AIDS dhe IST;  
q) Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për zoonoza;  
r) Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për promovimin dhe edukimin 

shëndetësorë;  
s) Analizimit, vlerësimit dhe menaxhimit të mbrojtjes shëndetësore të 

kategorive të veçanta të popullatës me rëndësi sociale mjekësore si dhe 
sëmundjet malinje, kardiovaskulare, diabeti e të ngjashme;  

t) Grumbullimit, përpunimit dhe analizimit të të dhënave nga Sistemi i 
Informimit shëndetësor(SISH) dhe propozimit të masave për avancimin dhe 
menaxhimin e SISH-it;  

u) Grumbullimit, përpunimit dhe analizimit të të dhënave nga Sistemi i 
Informimit gjeografik (SIGJ) dhe propozimit të masave për avancimin dhe 
menaxhimin e SIGJ-it;  

4.3. IKSHPK për realizimin e suksesshëm të veprimtarisë së vet bashkëpunon 
ngushtë me institucionet qeveritare dhe joqeveritare.  

4.4. IKSHPK koordinon dhe mbikëqyrë veprimtaritë dhe aktivitetet e shëndetit 
publik në njësitë organizative të saja.  

 
Neni 5 

 
5.1. IKSHPK si Institucion më i lartë shëndetësor, profesional dhe shkencor i  
5.2. Kosovës organizon, zhvillon, mbikëqyrë dhe zbaton politikat e shëndetësisë 

publike në Kosovë.  
5.3. Veprimtaria, organizimi dhe menaxhimi i IKSHPK-së rregullohet me statut.  
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Kapitulli III 
Shëndeti Mjedisor dhe Banimi 

 
Neni 6 

 
6.1. IKSHPK hulumton ndikimin e faktorëve mjedisor në shëndetin e popullsisë dhe 

i propozon masat mbrojtëse për parandalimin e efekteve të dëmshme për 
shëndet. 

6.2. IKSHPK propozon dhe ndërmerr veprime profesionale dhe u rekomandon 
institucioneve kompetente eliminimin e mangësive të zbuluara dhe çfarëdo 
efekti të dëmshëm për shëndet.  

6.3. Brenda sferës së aktiviteteve të lidhura me shëndetin e mjedisit dhe atij të 
banimit, IKSHPK do të:  
a) njoftoj popullatën lidhur me shkaqet e ndotjes së mjedisit i cili mund të 

kërcënon shëndetin.  
b) elaboron sistemin e raportimit të dëmtimit të shëndetit dhe sëmundjeve 

përkitazi me efektet e mjedisit.  
 

Neni 7 
 
7.1. IKSHPK rekomandon dhe zbaton masat mbrojtëse nga fusha e veprimtarisë së 

ekologjisë humane:  
a) mbikëqyrja dhe kontrolli i ujit të pijshëm,  
b) mbikëqyrja dhe kontrolli i ujit të ambalazhuar,  
c) mbikëqyrja dhe kontrolli i ujërave rekreative, burimet natyrale–minerale 

(banjat) dhe pishinat.  
7.2. Kjo çështje rregullohet me akt nënligjor.  
 

Neni 8 
 
IKSHPK hulumton shkaqet dhe pasojat e aerondotjes që dëmtojnë shëndetin publik si 
dhe i propozon masat mbrojtëse. 
 

Neni 9 
 
IKSHPK hulumton shkallën e kontaminimit të tokës, nga aspekti i kërcënimit të 
shëndetit publik në mënyre direkte apo të tërthortë. 
 

Kapitulli IV 
Ushqimi dhe Shëndeti 

 
Neni 10 

 
Është detyrë e IKSHPK që lidhur me artikujt ushqimor që shërbejnë për qëllime të 
konsumit publik, të hulumtoi helmimet dhe infeksionet e shkaktuara nga artikujt e 
kontaminuar ushqimor. 
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Neni 11 
 
IKSHPK hulumton, kontrollon dhe jep rekomandime profesionale lidhur me higjienën 
sanitare. 
 

Kapitulli V 
Gjendja shëndetësore dhe ushqyeshmëria 

 
Neni 12 

 
12.1. IKSHPK mbikëqyrë, analizon dhe bënë vlerësimin e gjendjes shëndetësore dhe 

shkallës së ushqyeshmërisë së popullatës dhe njëkohësisht propozon masat 
adekuate për përparimin e ushqyeshmërisë. 

12.2. Procesi dhe periudha e raportimit të gjendjes shëndetësore të popullatës dhe 
shkalla e ushqyeshmërisë rregullohet me akt nënligjor. 

 
Neni 13 

 
IKSHPK propozon planin e përgjithshëm në mënyrën e organizimit të vizitave 
sistematike për fëmijët në entet parashkollore, shkollore dhe grupet me rëndësi të 
veçantë që duhet t’i nënshtrohen vizitave sistematike nga institucionet kompetente. 
 

Neni 14 
 
IKSHPK përpilon standardet e rritjes, zhvillimit dhe ushqyeshmërisë së popullatës. 
 

Kapitulli VI 
Shëndeti dhe Rrezatimi 

 
Neni 15 

 
15.1. Efektet e dëmshme të rrezatimit jonizues dhe jo-jonizues janë objekt i 

mbikëqyrjes, hulumtimit dhe vlerësimit të ndikimit në shëndetin publik.  
15.2. Rregullat dhe masat e kujdesit kundër efektit të dëmshëm të rrezatimit, 

përcaktimi i kushteve të përdorimit, menaxhimit, ruajtjes së substancave 
radioaktive që përdoren për diagnostifikim dhe terapi rregullohen me akt 
nënligjor.  

15.3. Ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues për qëllime diagnostike dhe terapeutike 
bëhet sipas indikacioneve shëndetësore dhe në pajtim me pacientin.  

 
Kapitulli VII 

Kujdesi shëndetësor i të punësuarve 
 

Neni 16 
 
16.1. Standardizimi, hulumtimi dhe përcjellja e ndikimit të kushteve dhe kujdesit 

shëndetësor të punëtorëve rregullohet me akt nënligjor.  
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16.2. Zbatimi i aktiviteteve nga paragrafi 1 i këtij neni është nën kompetenca të 
institucionit shëndetësor të autorizuar nga Ministria e Shëndetësisë.  

16.3. Punëtorët të cilëve mund t’u rrezikohet shëndeti u nënshtrohen kontrollimeve 
sistematike mjekësore (makro dhe mikroklima) nga IKSHPK.  

 
Kapitulli VIII 

Mbrojtja shëndetësore në kushte të jashtëzakonshme 
 

Neni 17 
 
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme në rastet kur konstatohet rrezikshmëria e 
shëndetit publik rregullohet me akt nënligjor. 
 

Kapitulli IX 
Veprimtaria diagnostike mikrobiologjike 

 
Neni 18 

 
18.1. Veprimtaria e mikrobiologjisë së Mjedisit kryhet vetëm në laboratorët e 

institucioneve publike.  
18.2. Mikrobiologjia klinike kryhet në institucionet publike, mikse dhe private.  
18.3. Në institucionet private dhe mikse nuk lejohet të kryhen shërbimet 

mikrobiologjike referente si zoonozat, TBC, shkaktarët e sëmundjeve 
bioterroriste, kontrolli i cilësisë së ujit dhe ushqimit.  

 
Neni 19 

 
19.1. Laboratorët referente të IKSHPK koordinojnë dhe mbikëqyrin laboratorët 

mikrobiologjike publike dhe private.  
19.2. Veprimtaria diagnostike mikrobiologjike në IKSHPK përfshinë organizimin dhe 

bashkëpunimin me laboratorët në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për 
kontrollimin e kualitetit të testeve konfirmuese.  

19.3. Kjo çështje rregullohet me akt nënligjor.  
 

Neni 20 
 
20.1. Laboratorët referente në IKSHPK analizojnë dhe vlerësojnë përshtatshmërinë 

mikrobiologjike të mostrave.  
20.2. Laboratorët referente analizojnë dhe vlerësojnë përshtatshmërinë e mostrave për 

kontrollin e sterilizimit.  
20.3. IKSHPK organizon laboratorët referente për:  

a) infeksione enterike,  
b) tuberkuloz,  
c) serologji bakteriale,  
d) mikologji,  
e) parazitologji,  
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f) infeksione nozokomiale,  
g) sëmundje seksualisht transmisive – STI dhe HIV/ AIDS,  
h) zoonoza dhe sëmundje bioterroriste,  
i) diagnostike molekulare.  

20.4. Ne IKSHPK gjendet banka e mostrave mikrobiologjike veprimtaria e të cilës 
rregullohet me akt nënligjor.  

 
Kapitulli X 
Imunizimi 

 
Neni 21 

 
21.1. Imunizimi me preparate imunologjike është i obligueshëm bazuar në 

vaksinoprofilaksën dhe imunoprofilaksën sipas programit të zgjeruar të 
imunizimit për tërë territorin e Kosovës.  

21.2. IKSHPK përgatitë programin e zgjeruar të imunizimit dhe në bazë të 
indikacioneve epidemiologjike dhe Standardeve Ndërkombëtare.  

21.3. IKSHPK bënë hulumtimin e kualitetit dhe imunitetit kolektiv të popullatës.  
21.4. Ministria e Shëndetësisë, me propozimin e IKSHPK, përcakton listën e 

sëmundjeve ngjitëse të cilat i nënshtrohen imunizimit të obligueshëm, sipas 
indikacioneve epidemiologjike dhe rregullores së trafikut ndërkombëtar. 

21.5. Imunizimi i obligueshëm mbi vaksinoprofilaksën seroprofilaksën dhe 
kimioprofilaksën rregullohet me akt nënligjor.  

21.6. IKSHPK harton dhe propozon programin e imunizimit të obliguar për vitin 
kalendarik dhe programin për imunizim të jashtëzakonshëm të cilat i miraton 
Ministria e Shëndetësisë.  

21.7. Qendrat e Mjekësisë Familjare bëjnë zbatimin e programit të imunizimit nën 
mbikëqyrjen dhe vlerësimin e IKSHPK.  

21.8. Komuna harton planin e imunizimit duke u bazuar në Planin e Zgjeruar të 
Imunizimit.  

 
Neni 22 

 
22.1. Ministria e Shëndetësisë është e obliguar që të bëjë sigurimin dhe furnizimin me 

preparate imunologjike në bazë të programit nga neni 21.2, të këtij ligji.  
22.2. Kompetent për ruajtjen e preparateve imunologjike dhe shpërndarjen e tyre në 

tërë territorin e Kosovës është IKSHPK.  
 

Neni 23 
 
23.1. Mënyra e udhëtimit individual apo në grupe në vendet endemo epidemike jashtë 

vendit bëhet nën mbikëqyrjen e IKSHPK-së.  
23.2. Personat që kthehen nga vendet endemo epidemike i nënshtrohen kontrollit dhe 

mbikëqyrjes së obliguar sanitare që nga dita e kthimit për pesë ditë me radhë në 
IKSHPK.  

23.3. Imunizimin, përgatitjen dhe lëshimi i certifikatave ndërkombëtare për persona 
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që udhëtojnë në vendet endemo epidemike jashtë vendit është kompetent 
ekskluzive e IKSHPK-së.  

 
Kapitulli XI 

Masat parandaluese dhe kundër epidemike 
 

Neni 24 
 
Masat parandaluese për sëmundjet kronike jo ngjitëse dhe programi për implementimin 
e tyre përcaktohet me akt nënligjor. 
 

Neni 25 
 
Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi (DDD) paraqesin masa parandaluese dhe 
kundër epidemike që rregullohen me akt nënligjor. 
 

Kapitulli XII 
Parandalimi i përhapjes së HIV/AIDS 

 
Neni 26 

 
26.1. Institucion referent për diagnostikimin laboratorik dhe parandalimin e 

HIV/AIDS është IKSHPK.  
26.2. Veprimtaria, struktura dhe funksionet e shërbimeve shëndetësore që kanë të 

bëjnë me HIV/AIDS rregullohen me akt nënligjor.  
 

Kapitulli XIII 
Promovimi i Shëndetit 

 
Neni 27 

 
27.1. Institucionet shëndetësore, profesionistët shëndetësor si dhe personeli i trajnuar 

kanë obligim që të bëjnë:  
a) Identifikimin dhe vlerësimin e hershëm të nevojave të bashkësisë dhe 

individëve lidhur me shëndetin, gjendjeve para sëmundjeve, sëmundjeve 
dhe ndërlikimeve shëndetësore;  

b) Identifikimin e hershëm të faktorëve që çojnë kah zhvillimi i proceseve 
jonormale shëndetësore, gjegjësisht ato të cilat çrregullojnë mirëqenien e 
plotë fizike, mentale dhe sociale.  

27.2. Profesionistët shëndetësor, personeli i trajnuar për edukim shëndetësor, 
institucionet shëndetësore, jo shëndetësore, arsimore dhe shkollat promovuese të 
shëndetit kanë obligim të organizojnë dhe zbatojnë aktivitetet e promovimit dhe 
edukimit shëndetësor me qëllim të përparimit të shëndetit, përmirësimit të 
kualitetit të jetës dhe zvogëlimit apo eliminimit të faktorëve që ndikojnë 
negativisht në shëndetin. 

27.3. Me qëllim të zbatimit të masave të përparimit dhe të parandalimit individët dhe 
institucionet janë të obliguara të: 
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a) Njoftojnë popullatën lidhur me mundësitë për t’iu shmangur faktorëve të 
rrezikut dhe eliminimit të tyre duke përdorur mjetet dhe metodat që mbrojnë 
shëndetin;  

b) Njoftojnë për mundësitë dhe përparësitë e ngritjes së rezistencës së 
organizmit ndaj faktorëve patogjen dhe faktorëve të tjerë të dëmshëm për 
shëndet;  

c) Njoftojnë në mënyrë të veçantë grupet me sensitive për rolin e zhvillimit të 
aktiviteteve të promovimit dhe edukimit shëndetësor, me qëllim të 
zvogëlimit të faktorëve të rrezikut.  

 
Neni 28 

 
28.1. Me qëllim të zbatimit të promovimit dhe edukimit shëndetësor individët dhe 

popullata do të informohet së paku për:  
a) Ligjet e veprimit në trupin e njeriut dhe ndërveprimet e ambientit natyror, 

social dhe psikologjik;  
b) Ushqimin, ajrin, ujin dhe tokën e shëndoshë, mënyrën e jetës dhe krijimin e 

ambientit të shëndoshë;  
c) Higjienën personale trupore, mendore si dhe higjienën kolektive;  
d) Rolin e ushtrimeve fizike, të sportit dhe muzikës në promovimin e shëndetit;  
e) Metodat për parandalimin dhe zgjidhjen e situatave të stresit dhe për 

mbizotërimin e konfliktit;  
f) Informatat për parandalimin e infeksioneve seksualisht transmisive;  
g) Vartësitë nga substancat psikoaktive, efektet e tyre të dëmshme dhe për 

mënyrat e shmangies nga to;  
h) Teoria dhe praktika e ndihmës së parë;  
i) Kushtet dhe mundësitë e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore dhe 

avokimit për shëndet;  
j) Etika themelore përkitazi me shëndetin.  
k) Mundësinë dhe përgjegjësinë e qytetarit në lidhje me promovimin e 

shëndetit të tij/saj.  
28.2. Edukimi shëndetësor do të zgjerohet gjithashtu në njoftimin me informatat dhe 

metodat për parandalimin e sëmundjes dhe gjendjes para sëmundjes dhe njohjen 
e hershme të saj, duke përparuar mundësinë dhe përgjegjësinë e qytetarit në 
lidhje me promovimin e shëndetit të tij/saj. 

28.3. Është detyrë e çdo punëtori të kujdesit shëndetësor që të marrë pjesë në mënyrë 
aktive në edukimin shëndetësor, në trajnimin e punëtorëve shëndetësor, me 
theks të veçantë në përgatitjen e tyre për dhënien e këshillave lidhur me 
mënyrën e jetës;  

28.4. Pikëpamjet për edukimin shëndetësor duhet të merren parasysh nga masmediat 
në elaborimin e politikave të tyre programore.  

 
Neni 29 

 
29.1. IKSHPK është qendër referente e politikes programore edukative shëndetësore, 

përpilimit, mbikëqyrjes dhe vlerësimit të programeve dhe materialeve të 
informimit, edukimit dhe komunikimit shëndetësor.  
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29.2. IKSHPK është qendër referente e zbatimit të edukimit të vazhdueshëm në lëmin 
e promovimit dhe edukimit shëndetësor.  

29.3. Aktivitetet profesionale promovuese edukativo shëndetësore zhvillohen nga 
IKSHPK-së përmes degëve të saj, përkatësisht sektorit të promovimit dhe 
edukimit shëndetësorë duke inkorporuar komisionet e promovimit dhe edukimit 
shëndetësorë.  

 
Neni 30 

 
30.1. Personat, organizatat që hulumtojnë faktorët dhe aktivitetet që rrezikojnë 

shëndetin e popullatës, dhe personat ose organizatat që kryejnë këto aktivitete 
kanë obligim të raportojnë. Mënyra e raportimit rregullohet me akt nën ligjor.  

30.2. Informata e definuar në nenin 28.1. të këtij ligji bëhet publike për opinionin e 
plotësuar me informata të domosdoshme për parandalimin e dëmtimit të 
shëndetit.  

 
Neni 31 

 
31.1. Me qëllim të përcjelljes të zbatimit të aktiviteteve dhe obligimeve të dala nga 

neni 27.2 IKSHPK organizon Komisionin e promovimit dhe edukimit 
shëndetësor.  

31.2. Mënyra e organizimit dhe funksionimit të Komisionit do të rregullohet me akt 
nën ligjor.  

 
Neni 32 

 
Çështjet tjera lidhur me promovimin dhe edukimin shëndetësor do të rregullohen me 
akt nënligjor. 
 

Kapitulli XIV 
Kujdesi shëndetësor për nënën dhe fëmijën 

 
Neni 33 

 
Promovimi i kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën rregullohet me akt të veçantë 
nënligjor. 
 

Kapitulli XV 
Kujdesi Shëndetësor për të Rinjtë 

 
Neni 34 

 
32.1. Qëllimi i kujdesit shëndetësor i ofruar për të rinjtë është të promovojë zhvillimin 

harmonik trupor dhe mendor të tyre përmes:  
a) Edukatës shëndetësore;  
b) Kontrollimit sistematik që i përgjigjet moshës së tyre;  
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c) Vaksinimit të obligueshëm që i përgjigjen moshës, analiza e rezultateve dhe 
efektivitetit të vaksinimeve, si dhe fushatat e vaksinimeve;  

d) Dhënia e udhëzimeve për përcaktimin profesional;  
32.2. Në sferën e detyrave të veçanta të kujdesit shëndetësor të ofruar për të rinjtë 

hyjnë si vijon:  
a) Kontrolli i shtuar dhe kujdesi psikologjik i personave që jetojnë me 

çrregullime të lindura, i atyre që vuajnë nga sëmundjet kronike me 
paaftësive trupore, shqisore apo mendore, bazuar në bashkëpunimin me 
mjekun e tyre familjar, në kujdesin psikologjik, dhe duke promovuar 
integrimin e tyre në komunitetin e shëndoshë;  

b) Këshillon lidhur me edukatën fizike (trupore) në shkolla, edukatën 
ndihmëse fizike, dhe sportet studentore;  

c) Konsultimi me prindër dhe mësimdhënës në rast të zbulimit të rrethanave 
kërcënuese për zhvillimin harmonik trupor dhe mendor, të përdorimit të 
substancave psikoaktive (droga, alkooli, duhani), dhe nëse është e 
domosdoshme, inicimi i masave për tejkalimin e kësaj gjendje dhe 
infeksionet seksualisht transmisive.  

32.3. Brenda kornizave të kujdesit shëndetësor për të rinjtë do të përcillen si në vijim:  
a) zbatimi i standardeve të shëndetit publik në ndërtesa që shërbejnë për të 

ofruar trajnim teorik dhe praktik, si dhe në lëmit e edukimit dhe të 
rekreacionit në natyrë,  

b) aplikimi i ushqimi i ofruar në infermieri dhe në institucionet e edukimit dhe 
të mësimit,  

c) aplikimi i rregullave epidemiologjike,  
d) dhënia e ndihmës së parë,  
e) zbatimi i informimit të rregullt dhe të duhur për dëmet në lidhje me 

konsumimin e alkoolit, duhanit, substancave narkotike dhe substancave të 
tjera psikoaktive.  

f) përcjellja e statusit dhe stabiliteti i studentëve dhe i nxënësve,  
g) në rast të sëmundjeve ngjitëse, do të ndërmerren masat e caktuara kundër 

epidemike;  
32.4. Ofrimi i kujdesit shëndetësor në shkolla definohet me akt nënligjor.  
32.5. Me qëllim të realizimit të detyrave të tyre, ofruesit e shërbimeve shëndetësore 

do te bashkëpunojnë me institucionet e edukimit publik, me institucionet dhe 
personat që ofrojnë asistencë sociale dhe familjare si dhe mbrojtje të fëmijëve.  

 
Kapitulli XVI 

Kujdesi Shëndetësor në Lidhje me Sportin 
 

Neni 35 
 
Veprimtaria, struktura dhe mënyra e funksionimit të kujdesit shëndetësor në lidhje me 
sportin për shkak të specifikave rregullohet me akt nënligjor. 
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Kapitulli XVII 
Pjesa financiare 

 
Neni 36 

 
36.1. Shëndetësia Publike dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike si institucion 

kryesor i implementimit të Shëndetësisë Publike financohet nga: 
a) Buxheti i Konsoliduar i Kosovës,  
b) Buxheti i Komunave,  
c) Të hyrat vetanake të krijuara përmes shërbimeve të kryera dhe  
d) Donacionet.  

36.2. Qeveria e Kosovës përcakton Kodin e veçantë buxhetor për IKSHPK.  
36.3. Mënyra e krijimit të të hyrave vetanake dhe mënyra e shpenzimit të tyre 

përcaktohet me akt nënligjor.  
 

Kapitulli XVIII 
Dispozitat disiplinore dhe ndëshkimore 

 
Neni 37 

 
Në rastet e mos zbatimit dhe shkeljeve te dispozitave të Ligjit të Shëndetësisë Publike 
do të merren masa në pajtim me nenin 118 dhe 119 të Ligjit për Shëndetësi. 
 

Kapitulli XIX 
Dispozitat kalimtare 

 
Neni 38 

 
Më qëllim të zbatimit të këtij ligji Ministria e Shëndetësisë nxjerr akte nënligjore 
brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 39 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/6 
08.02.2008 
 
 



 
Ligjet administrative 

 764 

LIGJI Nr. 04/L-161 
PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 764 
Kreu II: Detyrimet e punëdhënësit ............................................................................................................. 764 
Kreu III: Detyrimet e të punësuarve ........................................................................................................... 775 
Kreu IV: Kontrollimet mjekësore të të punësuarve .................................................................................... 776 
Kreu V: Njoftimi për aksidentet në punë.................................................................................................... 776 
Kreu VI: Dispozitat përfundimtare............................................................................................................. 777 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i masave për përmirësimin e shkallës së 

sigurisë dhe shëndetit të të punësuarve në punë.  
2. Ky ligj përmban parimet e përgjithshme për parandalimin e rreziqeve profesionale, 

eliminimin e faktorëve të rrezikut dhe aksidentev, informimit, konsultimit, 
pjesëmarrjes së balancuar në përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në 
punë, trajnimit të të punësuarve, përfaqësuesve të tyre dhe udhëzimeve të 
përgjithshme për zbatimin e këtyre parimeve.  

 
Neni 2 

Fushëveprimi 
 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen në sektorin publik, privat, publiko-privat dhe 

sektorin e administratës shtetërore të nivelit qendror dhe lokal.  
2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për: praktikantët, nxënësit dhe studentët në punë 

praktike gjatë shkollimit, personat në vuajtje të dënimit të angazhuar në punë, 
vizitorët, bashkëpunëtorët afaristë, shfrytëzuesit e shërbimeve dhe personat në 
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aftësim ose riaftësim profesional te punëdhënësi.  
3. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në sektorët, veprimtaria e të cilëve rregullohet 

me ligje të veçanta, si: Forcat e Sigurisë së Kosovës, policia, shërbimi i 
zjarrfikësve dhe shërbimet për mbrojtje dhe shpëtim  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Punëdhënësi – personi fizik apo juridik i cili siguron punë për një ose më 
shumë të punësuar, i paguan pagën të punësuarit/ve për punën ose shërbimet 
e kryera dhe është përgjegjës për subjektin punues;  

1.2. I punësuari - personi fizik i cili kryen punë ose shërbime me pagesë për 
punëdhënësin dhe ka marrëdhënie punësimi me punëdhënësin;  

1.3. Siguria dhe shëndeti në punë – pjesë përbërëse e organizimit të procesit të 
punës, duke ndërmarrë masat parandaluese, që kanë synim përmirësimin e 
kushteve të punës, mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve, përmirësimin e 
ambientit të punës, mbrojtjen fizike dhe psikike të punësuarëve dhe të 
tjerëve që marrin pjesë në procesin e punës;  

1.4. Rrezik – mundësia që të punësuarit t’i shkaktohet plagë, sëmundje ose 
probleme shëndetësor të menjëhershme apo të mëvonshme, si rezultat i 
ekspozimit në ambientin e punës ku paraqiten elemente të dëmshme kimike, 
fizike dhe biologjike, mjeteve të punës dhe makinerive pa pajisje mbrojtëse 
dhe të pasigurta për përdorim, mënyrës së gabuar të përdorimit të mjeteve të 
punës dhe makinerive si dhe mënyrës së gabuar të organizimit të punës;  

1.5. Rrezik i mundshëm dhe serioz - veprimtari e identifikueshme, që paraqet 
rrezik, dhe e cila në një periudhë të shkurtër kohore mund të shkaktojë dëme 
materiale ose në njerëz;  

1.6. Sëmundje profesionale - çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në 
elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në 
ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës;  

1.7. Masat parandaluese - të gjitha veprimet e ndërmarra dhe të planifikuara në 
të gjitha proceset e punës në subjektin punues për të evituar dhe minimizuar 
rreziqeve që shkaktohen nga ushtrimi i veprimtarisë së punës;  

1.8. Vendet e punës - përfshijnë të gjitha vendet dhe hapësirat nën mbikëqyrjen 
direkte dhe indirekte nga punëdhënësit ku të punësuarit duhet të kryejnë 
aktivitete pune dhe të qëndrojnë gjatë procesit të punës;  

1.9. Dokument i vlerësimit të rrezikut - dokumenti ku përshkruhen 
karakteristikat e procesit të punës, identifikimi i burimit të rrezikut, 
përcaktimi kush mund të rrezikohet, nga çfarë rrezikohet dhe si, vlerësimi i 
rrezikut për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe përcakton masat e 
nevojshme dhe të domosdoshme, që duhet të ndërmerren për t’i përparuar 
këto masa në pajtim me rivlerësimet që do të bëhen kohë pas kohë;  

1.10. Personi i ngarkuar për sigurinë dhe shëndetin në punë - profesionist i 
cili është i punësuar te punëdhënësi dhe është i caktuar për të kryer detyra 
që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë;  
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1.11. Persona ose shërbime të specializuara – personat fizikë ose juridikë, 
jashtë subjekteve punuese të kualifikuar dhe të licencuar, për të kryer 
veprimtarinë nga siguria dhe shëndeti në punë në pajtim me këtë ligj;  

1.12. Aksident në punë ose për shkak të punës - çdo ngjarje të papritur gjatë 
procesit të punës, që shkakton dëmtimin të menjëhershëm trupor të të 
punësuarit/ve, dëmtim që sjell paaftësi të përkohshme, paaftësi të 
përhershme ose që sjell vdekje, si dhe çdo dëmtim tjetër të shëndetit që 
lidhet drejtpërdrejt me ushtrimin e veprimtarisë së punës;  

1.13. Inspektorati i Punës – trup ekzekutiv i MPMS që mbikëqyr zbatimin e 
legjislacionit të punës, përfshirë edhe këtë ligj.  

1.14. Ministria - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  
 

Neni 4 
Këshilli Nacional për siguri dhe shëndet në punë 

 
1. Qeveria e Republikës se Kosovës, në bazë të propozimit të Ministrit të punës dhe 

mirëqenies sociale, themelon Këshillin Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, i 
cili propozon, rekomandon dhe harton politika për përmirësimin e nivelit të 
sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përcjell në vazhdimësi gjendjen e sigurisë dhe 
shëndetit në punë të të punësuarve.  

2. Këshilli, përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë: tre (3) përfaqësues të Qeverisë, 
dy (2) përfaqësues të punëdhënësve, dy (2) përfaqësues të të punësuarve, dy (2) 
ekspertë nga lëmi i sigurisë dhe shëndetit në punë, një (1) ekspert i mjekësisë së 
punës dhe një (1) ekspert ad hoc, varësisht nga natyra e çështjes.  

3. Mandati i anëtareve te Këshillit, është tre (3) vjeçar.  
4. Rregullat dhe procedurat e punës së Këshillit, përcaktohen me akt të veçantë të 

cilën e nxjerr Qeveria. 
 

KREU II 
DETYRIMET E PUNËDHËNËSIT 

 
Neni 5 

Parimet e përgjithshme për punëdhënësin 
 
1. Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta dhe të 

shëndetshme në të gjitha aspektet e punës. 
2. Punëdhënësi është i detyruar që të mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të 

punësuarit që ka pësuar lëndim në punë apo sëmundje profesionale, nëse nuk i ka 
siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve të të punësuarit në pikëpamje 
shëndetësore.  

3. Punëdhënësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e hollësishëm mbi rreziqet për 
secilën vend të punës.  

4. Punëdhënësi është i detyruar të udhëhiqet nga parimi i trajtimit të barabartë në 
marrjen e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë për të gjithë të punësuarit.  
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Neni 6 
Detyrimet e përgjithshme të punëdhënësit 

 
1. Në kuadër të përgjegjësive të tij, punëdhënësi detyrohet të ndërmarrë masat për 

siguri dhe shëndet në punë, përfshirë masat për parandalimin e rreziqeve 
profesionale, sigurimin e informatave, trajnimeve të të punësuarve për punë të 
sigurtë, udhëzimet e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinerive, 
instrumenteve, pajisjeve dhe veglave të punës, masat për organizimin dhe 
mbarëvajtjen e procesit të punës.  

2. Punëdhënësi duhet të veprojë në vazhdimësi në përmirësimin e kushteve të punës 
për të ngritur nivelin e sigurisë dhe shëndetit në punë, duke i ndryshuar dhe 
plotësuar masat e ndërmarra më parë varësisht prej rrethanave të cilat krijohen me 
ndryshimet e proceseve teknike – teknologjike.  

3. Punëdhënësi i përgjigjet të punësuarit për dëmet e shkaktuara nga lëndimi në punë, 
sëmundjet profesionale ose sëmundjet e lidhura me punën, sipas parimit të 
përgjegjësisë objektive të së drejtës së detyrimeve.  

 
Neni 7 

Masat parandaluese 
 
1. Punëdhënësi detyrohet të zbatojë masat parandaluese, bazuar në parimet e 

përgjithshme të parandalimit, si: 
1.1. shmangien e rreziqeve;  
1.2. vlerësimin e rreziqeve të pashmangshme;  
1.3. luftimin e rrezikut prej fillimit ose burimit  
1.4. tejkalimin e shkaqeve të rrezikut;  
1.5. adaptimin e punës ndaj individit, veçmas në lidhje me karakteristikat e 

vendit të punës dhe ambientit të punës;  
1.6. zgjedhjen e pajisjeve, metodave të punës dhe të procesit të punës, për të 

lehtësuar punën e njëtrajtshme- monotone dhe për t’i reduktuar efektet e saj 
në shëndet;  

1.7. përshtatjen me progresin teknik;  
1.8. zëvendësimin e kushteve të rrezikshme, me kushte të pa rrezikshme ose më 

pak të rrezikshme;  
1.9. zhvillimin e një politike parandaluese gjithëpërfshirëse që ka të bëjë me 

teknologjinë, organizimin e punës, kushtet e punës, marrëdhëniet shoqërore 
dhe ndikimin e faktorëve që lidhen me mjedisin e punës;  

1.10. hënien e përparësisë së sigurisë kolektive në raport me sigurinë individuale;  
1.11. sigurimin e udhëzimeve të përshtatshme për punë të sigurtë dhe të 

shëndetshme, për të punësuarin dhe vendosjen e tyre në vendet e dukshme 
dhe në gjuhën që e kupton ai/ajo.  

2. Punëdhënësi, duke marrë parasysh natyrën e aktiviteteve të subjektit punues, bën 
vlerësimin e rrezikshmërisë të vendeve të punës, substancave ose preparateve 
kimike që përdoren.  

3. Punëdhënësi, pas vlerësimit të bërë nga paragrafi 2. i këtij neni, nëse është e 
domosdoshme, duhet të:  
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3.1. sigurojë një nivel më të mirë të sigurisë dhe shëndetit në punë për të 
punësuarit duke eliminuar faktorët e rrezikut, zvogëluar ndikimin e 
substancave të dëmshme kimike, përmirësuar pajisjet e punës dhe duke 
larguar shprehitë e këqija në veprim gjatë procesit të punës;  

3.2. integrojë dhe zbatojë masat parandaluese që dalin prej vlerësimit të rrezikut 
në të gjitha aktivitetet e subjektit punues dhe në të gjitha nivelet e hierarkisë.  

4. Punëdhënësi, kur ia beson detyrat e punës një të punësuari, detyrohet të marrë 
parasysh aftësitë e tij/saj për kryerjen e atyre detyrave të punës.  

5. Punëdhënësi detyrohet t’i informojë dhe trajnojë të punësuarit për punë të sigurtë, 
me rastin e zëvendësimit të teknologjisë ekzistuese me teknologji të reja.  

6. Punëdhënësi detyrohet që të ndërmarrë masat e duhura për sigurinë dhe shëndetin 
në punë, duke siguruar udhëzime të përshtatshme për punë, për të punësuarit në 
vende të punës me rrezikshmëri të lartë dhe në këto vende të punës mund t’i 
angazhojë vetëm të punësuarit e trajnuar dhe të kualifikuar për ato vende 
përkatëse.  

 
Neni 8 

Bashkëpunimi i punëdhënësve në zbatimin e masave të sigurisë 
dhe shëndetit në punë 

 
1. Punëdhënësit të cilët shfrytëzojnë të njëjtën zonë (hapësirë, lokale, rrugë, etj.) të 

punës, janë të detyruar që të bashkëpunojnë në zbatimin e masave që lidhen me 
sigurinë dhe shëndetin në punë, duke marrë parasysh natyrën e aktiviteteve të 
subjekteve punuese.  

2. Punëdhënësit duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre për të krijuar kushte të sigurta 
dhe të shëndetshme në punë, dhe t’i informojnë të punësuarit ose përfaqësuesit e 
tyre për rreziqet në punë.  

3. Masat e sigurisë dhe shëndeti në punë, nën asnjë rrethanë, nuk mund të bien në 
ngarkesë financiare të të punësuarve.  

4. Punëdhënësi në cilësinë e investitorit, do të lidhë marrëveshje kontraktuale në 
formë të shkruar, me personat të cilët kryejnë veprimtari pune për të, përkatësisht 
me kontraktuesit dhe nënkontraktuesit, në të cilën marrëveshje përcaktohet 
përgjegjësia për sigurinë dhe shëndetin në punë.  

5. Nëse nuk arrihet marrëveshje kontraktuale në pajtim me paragrafin 4. të këtij neni, 
përgjegjësia për sigurinë dhe shëndetin në punë, sipas këtij ligji, bie mbi 
investitorin.  

 
Neni 9 

Shërbimet për mbrojtjen dhe parandalimin 
 
1. Çdo punëdhënës është i detyruar të ngarkojë një ose më shumë të punësuar, për të 

kryer aktivitete nga siguria dhe shëndeti në punë, nëse nuk është përcaktuar 
ndryshe me këtë ligj.  

2. I punësuari i ngarkuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, nuk mund të cenohet për 
shkak të aktiviteteve të tij në lidhje me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve në 
punë, as nga punëdhënësi, as nga të punësuarit e tjerë.  
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3. Për të punësuarin e ngarkuar, i cili ushtron aktivitetet nga siguria dhe shëndeti në 
punë, punëdhënësi duhet të sigurojë trajnime dhe mjete të nevojshme për punë.  

4. Punëdhënësi, në mungesë të personelit të kualifikuar për të udhëhequr me sigurinë 
dhe shëndetin në punë, brenda subjektit të tij do të angazhojë persona ose 
institucione për shërbime profesionale të jashtme.  

5. Ministria, me akt nënligjor, varësisht prej llojit të veprimtarisë, përcakton kushtet 
dhe kriteret, për certifikimin dhe licencimin e personave dhe institucioneve për 
shërbime nga paragrafi 4. i këtij neni.  

6. Personat e jashtëm apo institucionet për të ushtruar aktivitetet nga fusha e sigurisë 
dhe shëndetit në punë duhet të jenë të pajisura me mjetet dhe pajisjet e duhura 
profesionale të punës si dhe aparaturat matëse adekuate.  

7. Në rastet kur punëdhënësi angazhon persona apo institucion për shërbime nga 
siguria dhe shëndeti në punë, është i detyruar t’i informojë dhe njoftojë ata me 
procesin e punës, me rreziqet e mundshme, me rrethanat të cilat ndikojnë ose mund 
të ndikojnë në sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve dhe me masat parandaluese 
që i ka ndërmarrë për të krijuar kushte të sigurta dhe të shëndetshme të punës për të 
punësuarit. 

 
Neni 10 

Të punësuarit e ngarkuar për siguri dhe shëndet në punë 
 
1. Punëdhënësi i cili punëson deri në pesëdhjetë (50) të punësuar, nëse është i 

aftë/kompetent, mund të marrë vetë përgjegjësinë për zbatimin e masave të 
përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 9 të këtij ligji, me kusht që t’i plotësojë 
kushtet dhe kriteret sipas paragrafit 5. të nenit 9 të këtij ligji.  

2. Punëdhënësi i cili punëson mbi pesëdhjetë (50) e më pak se dyqindepesëdhjetë 
(250) të punësuar, është i detyruar të caktojë një ekspertë, për kryerjen e detyrave 
nga siguria dhe shëndeti në punë.  

3. Punëdhënësi i cili punëson më shumë se dyqind e pesëdhjetë (250) të punësuar 
duhet të angazhojë një (1) ose më shumë ekspertë për kryerjen e detyrave nga 
siguria dhe shëndeti në punë.  

 
Neni 11 

Ndihma e parë, fikja e zjarreve, evakuimi i të punësuarve, 
rreziqet serioze dhe të mundshme 

 
1. Punëdhënësi është i detyruar të ndërmarrë masat e nevojshme për ndihmën e parë, 

fikjen e zjarrit dhe evakuimin e të punësuarve, të përshtatura sipas natyrës së 
aktiviteteve dhe madhësisë së subjekteve punuese.  

2. Punëdhënësi është i detyruar të organizojë dhe t’i ofrojë ndihmën e parë të 
punësuarve në rast të lëndimit në punë ose sëmundjeve të papritura dhe të sigurojë 
përcjelljen e tyre për trajtim mjekësor.  

3. Punëdhënësi trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin, shpëtimin, fikjen e 
zjarrit dhe dhënien e ndihmës së parë.  

4. Punëdhënësi përmes personave të trajnuar, kryen evakuimin, shpëtimin, fikjen e 
zjarrit dhe dhënien e ndihmës së parë, për të punësuarit në subjektin punues.  
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5. Punëdhënësi harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, të 
cilin ia bën të ditur të gjithë të punësuarve, si dhe kryen ushtrime praktike, të 
paktën një herë në dy (2) vjet, në përputhje me këtë plan.  

6. Punëdhënësi është i detyruar të mbajë kontakte të nevojshme me shërbime të 
jashtme, sidomos lidhur me ndihmën e parë, kujdesin emergjent mjekësor, 
shërbime shpëtimi dhe shërbimin e zjarrfikësve.  

7. Punëdhënësi, në rast të rrezikut të mundshëm dhe serioz për jetën dhe shëndetin e 
të punësuarve, duhet që:  
7.1. sa më shpejtë të jetë e mundur, t’i informojë të gjithë të punësuarit të cilët 

janë, apo mund të jenë të ekspozuar në rreziqe serioze dhe të mundshme, në 
mënyrë që të parandalojë ose zvogëlojë rrezikun për jetën dhe shëndetin;  

7.2. të marrë masa dhe të japë udhëzime për t’iu mundësuar të punësuarve, që në 
rast të rreziqeve serioze dhe të mundshme në vendin e punës ta ndërpresin 
punën dhe menjëherë ta braktisin atë vend të punës dhe të vendosen në një 
vend të sigurt;  

7.3. të përmbahet nga kërkesa drejtuar të punësuarve që të vazhdojnë punën në 
situatë kur ende ka rrezik serioz dhe të mundshëm;  

7.4. të angazhojë në punë për evitimin e rrezikut dhe normalizimin e procesit të 
punës, vetëm të punësuarit e kualifikuar, të specializuar dhe të trajnuar për 
kryerjen e punëve në kushte të veçanta dhe me rrezikshmëri të lartë;  

7.5. të organizojë vazhdimin e procesit të punës vetëm pas kalimit të rrezikut, 
përveç në rastet e jashtëzakonshme dhe objektivisht të justifikuara kur 
ndërprerja e procesit të punës shkakton dëme më të mëdha në njerëz.  

8. Të punësuarit në rastet kur janë të rrezikuar seriozisht dhe të cilët nuk mund të 
kontaktojnë menjëherë me eprorin përgjegjës do të veprojnë sipas aftësive të tyre 
të fituara me trajnime dhe pajisjeve teknike që kanë në dispozicion, për të 
shmangur pasojat e një rreziku të tillë.  

9. Të punësuarit të cilët veprojnë në përputhje me paragrafit 8. të këtij neni, nuk do të 
kenë përgjegjësi për pasojat e mundshme, përveç në rastet kur ata veprojnë 
qëllimisht në kundërshtim me udhëzimet për veprim ose nuk veprojnë fare duke 
neglizhuar rrezikun.  

 
Neni 12 

Detyrimet e punëdhënësit për caktimin e masave për parandalimin e aksidenteve 
në punë dhe të sëmundjeve profesionale 

 
1. Punëdhënësi, për caktimin e masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe 

sëmundjet profesionale, është i detyruar që të: 
1.1. miratojë fazën e kërkimit, të projektimit dhe hartimit të planit për 

përdorimin e pajisjeve të punës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe 
ligjeve tjera të aplikueshme, që çojnë në zvogëlimin dhe shmangien e 
rreziqeve, aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale;  

1.2. përpilojë një dokument vlerësimi dhe parandalimi të rrezikut që përmban 
masat me karakter teknik, organizativ, higjieniko-sanitar, të cilat do të 
zbatohen sipas kushteve specifike të vendeve të punës për veprimtarinë 
përkatëse;  
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1.3. përcaktojë cilësitë dhe përgjegjësitë e të punësuarit në fushën e sigurisë dhe 
të shëndetit në punë, në përshkrimet e punës, sipas pozicionit përkatës të 
punës.  

 
Neni 13 

Detyrimet e punëdhënësit për zbatimin e masave për parandalimin e aksidenteve 
në punë dhe të sëmundjeve profesionale 

 
1. Për garantimin e zbatimit të masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe 

sëmundjet profesionale, punëdhënësi është i detyruar që të: 
1.1. mbikëqyrë punën dhe cilësinë e kryerjes së shërbimeve të personave ose të 

shërbimeve të jashtme të kontraktuara prej tij për sigurinë dhe shëndetin në 
punë;  

1.2. ndërmarrë masat për të siguruar materialet e nevojshme për informimin dhe 
trajnimin e të punësuarve dhe të vendosë shenja adekuate për siguri, postera, 
fletushka, filma, filmime të lidhura me sigurinë dhe shëndetin në punë;  

1.3. sigurojë informimin e çdo të punësuari përpara fillimit të punës për rreziqet 
ndaj të cilave ai mund të ekspozohet në vendin e tij/saj të punës, si dhe për 
masat e nevojshme parandaluese dhe mbrojtëse;  

1.4. sigurojë që të punësuarit të jenë të pajisur me kualifikimet përkatëse 
profesionale;  

1.5. sigurojë funksionimin e vazhdueshëm dhe të duhur të sistemeve dhe 
mjeteve mbrojtëse, mjeteve të matjes dhe të kontrollit, si dhe të pajisjeve të 
diktimit, mbajtjes nën kontroll dhe neutralizimit të substancave të 
rrezikshme që lirohen gjatë zhvillimit të proceseve teknologjike;  

1.6. marrë në punë të punësuarin në bazë të ekzaminimit mjekësor të tij, në 
varësi të vendit të punës;  

1.7. lejojë përfaqësuesin e të punësuarve, me kërkesën e këtij të fundit, të marrë 
pjesë gjatë vizitës së inspektimit, si dhe në rastet e hetimit të ngjarjeve;  

1.8. lejojë të punësuarin të marrë pjesë në inspektimin dhe hetimin e ngjarjeve, 
me kërkesën e inspektorit të punës;  

1.9. ruajë të gjitha provat në vendngjarje ku ka ndodh aksidenti me pasojë 
vdekjeje, qoftë ky dhe kolektiv, me përjashtim të rasteve kur ruajtja e atyre 
provave në vendngjarje mund të shkaktojë një tjetër aksident;  

1.10. sigurojë numër të mjaftueshëm të aparateve për fikjen e zjarrit dhe të njëjtat 
të jenë me mbushje adekuate sipas llojit të shkaktarit të zjarrit;  

1.11. mbajë në gjendje të rregullt dhe t’i rimbushë në afate të caktuara të cilat 
shënohen në tiketën e vendosur në aparat;  

1.12. vendosë në vende të përshtatshme aparatet për fikjen e zjarrit;  
1.13. instalojë hidrantë në subjektet punuese ku ka rrezik të shtuar për 

shpërthimin e zjarrit dhe ku konsiderohet që aparatet për fikjen e zjarrit nuk 
janë të mjaftueshme;  

1.14. vendosë hidrantet në vende të dukshme, të përshtatshme dhe duhet të jenë 
në gjendje të rregullt për përdorim në çdo kohë;  

1.15. të shënojë qartë ndalimin e pirjes së duhanit në vendet e punës dhe në vende 
publike;  
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1.16. pajisë të punësuarit, në mënyrë të detyrueshme, me pajisje mbrojtëse 
individuale, të sigurojë mirëmbajtjen e tyre dhe të respektojë afatet e 
skadimit të përdorimit të tyre.  

 
Neni 14 

Përdorimi i mjeteve të punës dhe pajisjeve mbrojtëse individuale gjatë procesit të 
punës 

 
1. Punëdhënësi është i obliguar që mjetet e punës t'i mbajë në gjendje të rregullt, ta 

kontrollojë rregullsinë dhe sigurinë e tyre me kontrolla të herëpashershme në afate 
të përcaktuara me aktin që e miraton ai, përkatësisht me udhëzimin e prodhuesit, 
dispozitat dhe standardet teknike.  

2. Nëse me udhëzimin e prodhuesit nuk janë parashikuar afate të tjera, punëdhënësi 
është i obliguar që mjetet e punës t'i kontrollojë, provojë dhe testojë:  
2.1. para përdorimit të parë,  
2.2. pas rekonstruktimit, pas avarisë dhe  
2.3. pas zhvendosjes nga njëri vend në vendin tjetër.  

3. Punëdhënësi duhet të sigurojë që mjetet e punës dhe pajisjet individuale mbrojtëse, 
të jenë në gjendje të mirë dhe të rregullt në çdo kohë.  

4. Punëdhënësi nuk mund të përdorë apo të vërë në punë, mjetet dhe pajisjet për 
mbrojtje individuale, në qoftë se ato nuk i përgjigjen standardeve teknike në 
përputhje me rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë.  

 
Neni 15 

Objektet/ndërtesat 
 
1. Për çdo objekt / ndërtesë, të destinuar për punë, punëdhënësi duhet të sigurojë:  

1.1. secila ndërtesë t’i ketë daljet emergjente;  
1.2. planin për evakuim në mënyrë që të punësuarit të evakuohen nga 

objekti/ndërtesa, në rastin e ngjarjeve të papritura, prej të cilave rrezikohet 
jeta dhe shëndeti i tyre;  

1.3. që rrugët dhe daljet emergjente të jenë të shënuara qartë me shenja adekuate, 
të cilat do të vendosen në vende të dukshme dhe në përputhje me rregullat;  

1.4. që rrugët dhe daljet emergjente të jenë të lira, pa pengesa dhe të cilat të 
dërgojnë direkt jashtë zonës së rrezikshme apo në një zonë të sigurt;  

1.5. hapësirën për dhënien e ndihmës së parë dhe pajisjet e nevojshme;  
1.6. hapësirën e nevojshme për pushim;  
1.7. hapësirat ndihmëse (dhoma për ushqim, dhoma e veshjeve/garderoba, banjo, 

tualetet ndaras për femra dhe meshkuj);  
1.8. objektet për pastrimin dhe dezinfektimin e rrobave të punës dhe pajisjet 

mbrojtëse.  
 

Neni 16 
Vlerësimi i rrezikshmërisë në vendet e punës 

 
1. Punëdhënësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e rrezikshmërisë në vendet e punës, 

me qëllim të parandalimit të rrezikut, përfshirë dhe ekspozimin e të punësuarve 
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nga elementet e dëmshme dhe të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë në punë 
gjatë procesit të punës.  

2. Vlerësimi i rrezikshmërisë në vendet e punës bëhet nga profesionistë të fushave 
përkatëse brenda subjektit punues të caktuar nga punëdhënësi, përkatësisht nga 
shërbimet e jashtme ose personat e kontraktuar nga punëdhënësi.  

3. Punëdhënësi, pas procesit të vlerësimit të rrezikshmërisë, është i detyruar të hartojë 
dokumentin e vlerësimit të rrezikut dhe të ndërmarrë masat mbrojtëse të 
domosdoshme për sigurinë dhe shëndetin në punë të të punësuarve.  

4. Mënyra e përgatitjes së dokumentit për vlerësimin rrezikut, përmbajtja e tij si dhe 
të dhënat mbi të cilat duhet të bazohet vlerësimi i rrezikut, rregullohen me akt 
nënligjor, të nxjerrë nga Ministria, në pajtim me ministrinë kompetente për çështjet 
e shëndetësisë.  

5. Punëdhënësi është i detyruar të mbajë evidencën për lëndime në punë, sëmundjet 
profesionale dhe të pajisë të lënduarin me fletëlëndim në vend të punës.  

6. Punëdhënësi është i detyruar që në bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse për 
siguri dhe shëndet në punë, të hartojë raporte mbi aksidentet dhe sëmundjet 
profesionale në subjektin e tij punues.  

 
Neni 17 

Punët me kushte të veçanta 
 
1. Punë me kushte të veçanta sipas dispozitave të këtij ligji, janë punët që mund të 

kryhen vetëm nga të punësuarit të cilët përveç kushteve të përgjithshme për 
themelimin e marrëdhënies së punës, duhet të përmbushin edhe kushtet dhe kriteret 
e veçanta të moshës, gjinisë, aftësisë profesionale, shëndetësore, fizike, gjendjes 
mendore, psiko-fizike dhe psikologjike.  

2. Punëdhënësi nuk duhet të caktojë të punësuarin në punë me kushte të veçanta, në 
qoftë se paraprakisht, në mënyrë të shkruar, nuk është përcaktuar që i punësuari i 
plotëson kushtet dhe kriteret e nevojshme nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Punëdhënësi është i detyruar që para së ta caktojë të punësuarin në vend të punës 
me kushte të veçanta, ta dërgojë atë në kontroll mjekësor, që të konstatojë aftësitë e 
tij shëndetësore, fizike dhe psikike, për kryerjen e punëve në atë vend të punës.  

4. Punëdhënësi është i detyruar të ofrojë dëshmi me shkrim në përshkrimin e punëve 
dhe detyrave të punës për të punësuarin në vend të punës me kushte të veçanta, se 
ai i plotëson kushtet dhe kriteret për punë në vend të punës me kushte të veçanta në 
pajtim me paragrafin 1. të këtij neni.  

5. Punëdhënësi të punësuarin i cili punon në vend të punës me kushte të veçanta të 
punës, është i detyruar ta dërgojë në kontrollim mjekësorë së paku një herë në vit 
dhe sa herë të paraqitet nevoja, varësisht prej gjendjes shëndetësore të tij.  

 
Neni 18 

Informimi i të punësuarve 
 
1. Punëdhënësi merr masa adekuate që të punësuarit apo përfaqësuesit e tyre të 

marrin të gjitha informatat e nevojshme lidhur me:  
1.1. çdo rrezik që mund të paraqitet në vendet e punës, masat mbrojtëse dhe 
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parandaluese si dhe aktivitetet që i ndërmerrë nga ana e tij për eliminimin e 
këtyre rreziqeve;  

1.2. informimin e të punësuarve dhe përfaqësuesve të tyre për ndihmën e parë, 
masat në rast zjarri, evakuimin, si dhe përgjegjësitë e veçanta të secilit për 
marrjen e këtyre masave;  

1.3. vlerësimin e rrezikut, si dhe masat e ndërmarra për të siguruar shëndetin dhe 
mbrojtjen në punë për të punësuarit, fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna, gratë 
me fëmijë në gji dhe personat me aftësi të kufizuara.  

2. Punëdhënësi do të ndërmarrë masa adekuate për informimin e punëdhënësit të 
kontraktuar, të angazhuar me punë në subjektin e tij ekonomik lidhur me nën-
paragrafët 1.1., 1.2. dhe 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Punëdhënësi vë në dispozicion të të punësuarve udhëzimet e hollësishme, në 
zbatimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të rrezikut, për çdo vend 
pune, i dokumentuar nëpërmjet një procesverbali. 

 
Neni 19 

Konsultimet dhe pjesëmarrja e të punësuarve 
 
1. Punëdhënësi duhet të konsultohet me të punësuarit dhe përfaqësuesit e tyre duke 

i’u mundësuar atyre të marrin pjesë në diskutime lidhur me çështjet e sigurisë dhe 
shëndetit në punë që përfshijnë:  
1.1. masat që duhen ndërmarrë, të cilat mund të kenë ndikim të konsiderueshëm 

në rritjen e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë;  
1.2. informacionin për vlerësimin e rreziqeve, masat mbrojtëse dhe 

parandaluese, regjistrin dhe raportet e aksidenteve në punë, si dhe raportet 
nga inspektorati;  

1.3. listën e personave ose të shërbimeve të jashtme që kontraktohen për të kryer 
shërbime sipas nenit 9 të këtij ligji;  

1.4. planin dhe organizimin e trajnimeve të punëtorëve nga siguria dhe shëndeti 
në punë.  

2. Përfaqësuesit e të punësuarve dhe anëtarët e Këshillit për Siguri dhe Shëndet në 
punë kanë të drejtë të kërkojnë nga punëdhënësi që të ndërmarrë masa adekuate 
dhe të dorëzojnë propozime tek ai me qëllim të zvogëlimit të rreziqeve për të 
punësuarit ose të largojë burimet e rrezikut.  

3. Të punësuarit ose përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë ankese në përputhje me ligjet, 
tek inspektori i punës, nëse ata konsiderojnë që masat e ndërmarra nga 
punëdhënësi nuk janë adekuate dhe të mjaftueshme për sigurinë dhe shëndetin në 
punë.  

4. Përfaqësuesve të të punësuarve duhet t’u jepet rasti që të paraqesin vërejtjet e tyre 
tek inspektori i punës për mangësitë që kanë ndikim në sigurinë dhe shëndetin në 
punë.  

 
Neni 20 

Trajnimi i të punësuarve 
 
1. Punëdhënësi përkujdeset që secili i punësuar të trajnohet nga siguria dhe shëndeti 

në punë, për vendin e tij të punës si:  
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1.1. para ose pas themelimit të marrëdhënies së punës;  
1.2. në rast të transferimit apo ndërrimit të vendit të punës;  
1.3. në rast të paraqitjes së pajisjeve të reja apo ndërrimit të pajisjeve të punës;  
1.4. në rast të përdorimit të teknologjisë së re;  
1.5. kohë pas kohe nëse është e domosdoshme.  

2. Punëdhënësi përkujdeset që të punësuarit e subjektit të kontraktuar të marrin 
udhëzimet adekuate për sigurinë dhe shëndetin në punë gjatë aktivitetit të tyre në 
subjektin e tij.  

3. Përfaqësuesit e punëtorëve me rol specifik për sigurinë dhe shëndetin në punë do të 
kenë të drejtë të vijojnë trajnime adekuate.  

4. Trajnimi i referuar në paragrafin 1. të këtij neni organizohet gjatë orarit të punës.  
 

KREU III 
DETYRIMET E TË PUNËSUARVE 

 
Neni 21 

Detyrimet e të punësuarit 
 
1. Çdo i punësuar ka përgjegjësi të përkujdeset për sigurinë dhe shëndetin e vet dhe të 

personave të tjerë në punë, në përputhje me trajnimin dhe udhëzimet që i janë 
dhënë nga punëdhënësi.  

2. Në përputhje me trajnimin, udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, doracakët, 
udhëzimet dhe rregulloret teknike, i punësuari është i detyruar të:  
2.1. përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, pajisjet e transportit 

mjetet tjera për punë dhe të veprojë me kujdes me substancat e rrezikshme;  
2.2. përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale të vëna në dispozicion 

të tyre dhe pas përdorimit t’i rikthejë ato në vendin që është planifikuar për 
ruajtjen e tyre të sigurt;  

2.3. mos nxjerrë jashtë shërbimit, të ndryshoj ose të zhvendosë arbitrarisht 
mekanizmat e sigurisë të montuara në makineri, aparatura, vegla, impiante, 
ndërtesa dhe t’i përdorë si duhet këta mekanizma;  

2.4. njoftojë menjëherë punëdhënësin, personin e ngarkuar për çështjet e sigurisë 
dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesit e të punësuarve, për çdo situatë 
pune, për të cilën kanë një motiv të arsyeshëm për ta vlerësuar si rast që 
paraqet një rrezik të rëndë dhe të menjëhershëm për sigurinë dhe shëndetin 
në punë;  

2.5. respektojë të gjitha detyrimet e përcaktuara prej punëdhënësit nga fusha e 
sigurisë dhe shëndetit në punë, në të kundërtën do të jetë përgjegjës për 
dëmin ose aksidentin e shkaktuar.  

3. I punësuari do ta lajmërojë inspektorin e punës, nëse punëdhënësi nuk i ka 
ndërmarrë masat përkatëse për mënjanimin, evitimin dhe eliminimin e rrezikut të 
bazuar nga nën-paragrafi 2.4. i paragrafit 2. të këtij neni.  

4. I punësuari mund të refuzojë urdhëresën për punë, nëse e ka lajmëruar punëdhënësin, 
personin për çështje të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesin e të 
punësuarve për rrezikun që i kanoset atij/asaj nëse punon në ato kushte të punës, 
derisa nuk evitohet rreziku dhe nuk krijohen kushtet normale për punë.  
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KREU IV 
KONTROLLIMET MJEKËSORE TË TË PUNËSUARVE 

 
Neni 22 

Kontrollimet mjekësore 
 
1. Punëdhënësi është i detyruar t’iu sigurojë të punësuarve kontrollime mjekësore në 

institucionet shëndetësore të licencuara për shërbime nga mjekësia e punës në 
pajtim me paragrafin 5. të nenit 17 të këtij ligji.  

2. Punëdhënësi është i detyruar t’i dërgojë në kontrollim mjekësor të gjithë të 
punësuarit së paku një herë në tre (3) vite.  

 
KREU V 

NJOFTIMI PËR AKSIDENTET NË PUNË 
 

Neni 23 
Njoftimi për aksidentet në punë 

 
1. Në rastet kur ka ndodhur aksidenti me pasojë lëndimin apo vdekjen e të punësuarit, 

punëdhënësi është i detyruar ta lajmërojë menjëherë inspektorin e punës.  
2. Për aksidentet në punë, inspektori i punës detyrohet të bëjë procesverbal me 

shkrim me të cilin konstaton gjendjen faktike në kohën kur ka ndodhur aksidenti.  
3. Inspektori i punës do t’i marrë masat adekuate në pajtim me ligjin për shkeljet e 

konstatuara në rastin kur ka ndodhur aksidenti.  
4. Inspektori i punës urdhëron me vendim ndërrmarrjen e masave të menjëhershme 

për evitimin e rrezikut, dhe nëse ka fakte të pamohueshme se kushtet e punës 
paraqesin rrezik serioz për sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve, urdhëron 
ndalimin e përkohshëm të procesit të punës në atë subjekt punues, njësi të subjektit 
punues ose makinë punuese.  

5. Ndalimi i përkohshëm i procesit të punës do të zgjasë deri në ofrimin e fakteve nga 
punëdhënësi i subjektit punues, se janë ndërmarrë masat për evitimin e 
rrezikshmërisë dhe se kushtet aktuale të punës nuk paraqesin rrezik për shëndetin 
dhe sigurinë e të punësuarve.  

6. Inspektori i punës me të pranuar faktet nga paragrafi 4. i këtij neni, do të bëjë 
inspektim në subjektin punues. Pas konstatimit se kushtet e punës janë përmirësuar 
dhe është evituar rreziku për sigurinë dhe shëndetin në punë, me vendim lejon 
vazhdimin e procesit të punës për të punësuarit.  

7. Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose lidhur me punën kur i punësuari 
lëndohet gjatë:  
7.1. kryerjes së punës në subjektin e punës ku është i punësuar;  
7.2. kryerjes së një pune tjetër, pa ose me urdhër të punëdhënësit për arsye 

madhore në interes të punës;  
7.3. kohës së pushimit të përcaktuar nga punëdhënësi, vënien në rregull të 

makinerive, veglave të punës, veshmbathjeve, pastrimit të vendit të punës 
para ose pas mbarimit të punës;  

7.4. kohës së aftësimit dhe trajnimit profesional;  
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7.5. dhënies së ndihmës së parë lidhur me punën.  
8. Bazuar në pasojat, aksidentet në punë klasifikohen si më poshtë:  

8.1. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përkohshme për punë;  
8.2. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përhershme në punë;  
8.3. aksidente me pasojë vdekje në punë.  

9. Bazuar në numrin e personave të lënduar në punë, aksidentet në punë klasifikohen 
si më poshtë: 
9.1. aksidente individuale kur lëndim në punë pëson vetëm një i punësuar dhe  
9.2. aksidente masive ku të paktën dy (2) apo më shumë të punësuar lëndohen në 

të njëjtën kohë dhe për shkak të arsyeve të njëjta.  
 

KREU VI 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 24 

Mbikëqyrja 
 
Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji e bën Inspektorati i Punës. 
 

Neni 25 
Gjobat 

 
1. Personi fizik dhe personi juridik, që nuk i zbaton dispozitat e këtij ligji, në 

procedurë ligjore do të dënohet në të holla për secilën dispozitë të shkelur.  
2. Për shkelje të dispozitave të nenit 5, 6, 9 dhe 10 të këtij ligji, punëdhënësi do të 

dënohet në të holla në shumën prej pesqind (500) deri në dhjetmijë (10.000) Euro.  
3. Për shkeljet e dispozitave të nenit 7, 11, 12, 13, 15 dhe 17 të këtij ligji, 

punëdhënësi do të dënohet në të holla në shumën prej pesqind (500) deri 
tridhjetepesëmijë (35.000) Euro.  

4. Për shkeljet e dispozitave të nenit 8 të këtij ligji, investitori, kontraktuesi, ose 
nënkontraktuesi do të dënohet në të holla në shumën prej pesmijë (5.000) deri 
tridhjetepesëmijë (35.000) Euro.  

5. Për shkeljet e dispozitave të nenit 14 dhe 16 të këtij ligji, punëdhënësi do të 
dënohet në të holla në shumën prej pesqind (500) deri njëzetepesëmijë (25.000) 
Euro.  

6. Për shkeljet e dispozitave të nenit 18 dhe 19 të këtij ligji, punëdhënësi do të 
dënohet në të holla në shumën prej pesqind (500) deri pesëmbëdhjetëmijë (15.000) 
Euro.  

7. Për shkeljet e dispozitave të nenit 20, 22 dhe 23 të këtij ligji, punëdhënësi do të 
dënohet në të holla në shumën prej pesqind (500) deri njëzetmijë (20 000) Euro.  

8. Për shkeljet e dispozitave të nenit 21 të këtij ligji, i punësuari do të dënohet në të 
holla në shumën prej njëqind (100) deri pesëmijë (5.000) Euro.  
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Neni 26 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e 

drejtë dhe të plotë të këtij ligji, në afat prej gjashtë (6) muajsh.  
2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale detyrohet që në vazhdimësi të hartojë 

akte normative për zbatimin e politikave dhe për të realizuar përputhshmërinë me 
Acquis në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.  

 
Neni 27 

Shfuqizimi i akteve ligjore 
 
Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, shfuqizohet Ligji Nr. 
2003/19 për Siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të 
punës dhe aktet nënligjore. 
 

Neni 28 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 

 
Ligji Nr. 04/L-161 
16 maj 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-026-2013, datë 31.05.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 22 / 14 QERSHOR 
2013, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1(ë) dhe 9.1.26 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/9 e datës 15 maj 2001). 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR SHËNDETIN RIPRODHUES 
 

Kapitulli I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha veprimtarive 
që zhvillohen në fushën e shëndetit riprodhues, në institucionet shëndetësore, mbron të 
drejtat riprodhuese të individit e të çiftit duke përfshirë të drejtën për tu informuar dhe 
për të pasur qasje në shërbime të duhura. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Për qëllimet e këtij Ligji vlejnë përkufizimet e termeve nga Ligji për shëndetësi nr. 
2004/4, Kapitulli I, neni 1 dhe përkufizimet e veçanta si vijon: 
Shëndeti riprodhues: është gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe sociale 
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që përfshinë çdo gjendje që i përket sistemit riprodhues dhe që nuk definohet vetëm si 
mungesë e thjeshtë e sëmundjes, çrregullimit të funksionit ose të pamjaftueshmërisë. 
Amësia e sigurt: nënkupton të drejtën që çdo femër të marrë kujdesin që i nevojitet të 
ketë shëndet të mirë nga shtatzënia deri në lindjen e fëmijës. Elementet kryesore për të 
siguruar amësinë e sigurt përfshijnë qasjen për kujdes me cilësi të lartë para, gjatë dhe 
pas lindjes. 
E drejta riprodhuese: është e drejta e individëve dhe çifteve që të vendosin lirshëm 
dhe me përgjegjësi mbi numrin, shpeshtësinë dhe kohën në të cilën ata duan të kenë 
fëmijë, të drejtën që të kenë qasje në informata, edukim, komunikim dhe mjete të cilat 
do t`iu mundësojnë atyre që vendimet të jenë të mbështetura në evidencë. 
Planifikimi i familjes: është e drejta e individëve dhe çifteve që të informohen, të 
parashohin dhe vendosin lirshëm mbi numrin, shpeshtësinë dhe kohën në të cilën ata 
duan të kenë fëmijë. 
Kontracepcioni: nënkupton metodat dhe mjetet që përdoren për pengimin mbarësimit 
të qelizës vezë dhe zhvillimin e shtatzënësisë. 
Infertiliteti: paraqet redukimin e theksuar dhe i pavullnetshëm i kapacitetit natyror të 
riprodhimit të një çifti heteroseksual për të pasur fëmijë në moshën e pjekur biologjike 
riprodhuese, brenda dy viteve me jetë stabile seksuale të vërtetuar pa përdorim të 
kontracepcionit. 
Riprodhimi i asistuar: është një kompleks i shërbimeve mjekësore që ka për qëllim të 
rregulloj infertilitetin përfshirë të gjitha trajtimet dhe procedurat e inseminimit 
artificial, fertilizimit in-vitro, procedurat laboratorike, veprimet mjekësore me 
materialet gjenetike femërore dhe mashkullore, me pikësynim të fekondimit artificial 
dhe vendosjen e embrioneve të fituara. 
Inseminimi artificial: paraqet proces përmes së cilit sperma vendoset në ose afër 
organit riprodhues femëror, duke përdorur teknika të riprodhimit të asistuar mjekësor 
dhe jo marrëdhënie seksuale. 
Fertilizimi in vitro: teknika e riprodhimit të asistuar mjekësor me fekondimin e 
qelizës vezë me gametin mashkullor që bëhet jashtë organizmit të femrës, në laborator, 
që rezulton me embrion i cili transferohet në mitër me qëllim të implantimit dhe të 
zhvillimit të tij në fryt. 
Lehonia: periudha kohore prej 6 javë pas lindjes. 
Menopauza: periudha e jetës së femrës në të cilën ndalet cikli menstrual. 
Andropauza: periudha e jetës së mashkullit në të cilën ndërrohet balanci hormonal 
mashkullor. 
Nëna bartëse: femra e cila pranon bartjen e embrionit të fituar nga riprodhimi human i 
asistuar mjekësor dhe implantimin e tij në mitrën e saj, mbajtjen e shtatzënësisë së 
plotë dhe lindjen dhe e cila në mënyrë vullnetare heq dorë nga e drejta ligjore për 
fëmijën e lindur nga ky akt, duke u mbështetur në kontratën e bërë me çiftin infertil. 
 

Neni 3 
 
Ministria e shëndetësisë organizon dhe koordinon veprimtaritë në këto fusha të 
shëndetit seksual dhe riprodhues: 

1. E drejta riprodhuese;  
2. Informimi, edukimi dhe këshillimi mbi shëndetin seksual dhe riprodhues 
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përgjatë gjithë ciklit jetësor;  
3. Amësia e sigurt;  
4. Planifikimi i familjes;  
5. Parandalimi dhe trajtimi i përshtatshëm i infertilitetit;  
6. Ndërprerja e sigurt e shtatzënisë;  
7. Shërbimet për parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve seksualisht të 

transmetueshme, HIV/AIDS-it, si dhe infeksioneve dhe sëmundjeve të 
traktit riprodhues;  

8. Parandalimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve malinje të sistemit 
riprodhues dhe karcinomës së gjirit.  

 
Kapitulli II 

E DREJTA RIPRODHUESE, INFORMIMI, EDUKIMI DHE KËSHILLIMI 
 

Neni 4 
 
4.1. Çdo individi pavarësisht nga përkatësia gjinore, ideologjike, religjioze apo 

kulturore i garantohet e drejta në informim dhe edukim lidhur me shëndetin 
seksual e riprodhues, përgjatë gjithë ciklit jetësor të saj/tij.  

4.2. Të gjithë individët dhe çiftet kanë të drejtën të vendosin lirisht, por duke 
respektuar dëshirën e secilit partner, për kohën, numrin e intervalin e lindjeve, të 
informohen për mjetet e duhura të realizimit të tyre.  

4.3. Ky ligj i garanton çdo individi vendimmarrjen për ushtrimin e të drejtave 
riprodhuese sipas dëshirës dhe interesit të tyre të lirë nga diskriminimi, detyrimi 
dhe dhuna.  

4.4. Respekti reciprok, mirëkuptimi, pacenueshmëria e integritetit personal dhe 
ndarja e përgjegjësive për sjelljet seksuale dhe pasojat e tyre janë obligim i 
dyanshëm i femrës dhe i mashkullit. 

 
Neni 5 

 
5.1. Çdo individ ka të drejtë në jetë të shëndoshë seksuale dhe riprodhuese që zgjedh 

me vullnetin e saj/tij.  
5.2. Asnjë femër nuk mund të detyrohet të mbetet shtatzënë.  
5.3. Çdo ndërhyrje mjekësore e lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues duhet 

bërë konform Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin 
shëndetësor nr. 2004/38.  

 
Neni 6 

 
6.1. Çdo individi i sigurohet qasja në shërbime shëndetësore të standardit më të lartë 

të mundshëm të shëndetit seksual dhe riprodhues, për të ruajtur dhe përparuar 
shëndetin seksual dhe riprodhues të saj, tij, dhe ka të drejtë të kërkojë këshillim, 
ekzaminim mjekësor, trajtim të përshtatshëm dhe rehabilitim për jetë të 
shëndetshme seksuale dhe riprodhuese konform Ligjit për të drejtat dhe 
përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor nr. 2004/38.  
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6.2. Të gjithë individët kanë të drejtë për të përfituar nga progresi shkencor dhe 
teknologjitë e reja lidhur me riprodhimin dhe seksualitetin, kur ato janë të 
sigurta dhe të pranueshme. 

 
Kapitulli III 

AMËSIA E SIGURTË 
 

Neni 7 
 
Çdo femër ka të drejtë në amësi të sigurt. 
 

Neni 8 
 
8.1. Të gjitha femrat para dhe gjatë shtatzënësisë, gjatë lindjes dhe në lehoni 

përfitojnë pa bashkë pagesë, në institucionet shëndetësore publike këto 
shërbime:  
1. këshillimin prekoncepcional,  
2. ndjekjen periodike dhe kujdesin shëndetësor në shtatzënësi,  
3. kujdesin shëndetësor gjatë lindjes,  
4. ndjekjen periodike dhe kujdesin shëndetësor në lehoni,  
5. Kujdesin për foshnjën.  

8.2. Çdo femër ka të drejtën për mbrojtje shëndetësore gjatë shtatzënisë së saj, për 
asistencë gjatë lindjes dhe të përfitojë zbatimin e metodave e praktikave që 
minimizojnë rrezikun për shëndetin e saj ose shëndetin e fetusit, të të 
porsalindurit dhe fëmijës.  

 
Neni 9 

 
9.1. Numri dhe lloji i ekzaminimeve të rekomanduara për shtatzëna dhe periudha e 

kryerjes së tyre përcaktohen me akt nënligjor të Ministrisë së shëndetësisë.  
9.2. Të gjithë punëtorët shëndetësor në institucionet shëndetësore që ofrojnë 

përkujdesje për shtatzënën kanë për obligim të plotësojnë fletoren personale të 
shtatzënës dhe fletoren e fëmijës.  

9.3. Përdorimi i dokumentacionit shëndetësor rregullohet me akt nënligjor.  
 

Neni 10 
 
Nëna dhe foshnja kanë të drejtë për kujdes shëndetësor dhe mbështetje të veçantë të 
nivelit më të lartë të mundshëm. 
 

Neni 11 
 
Kujdesin para dhe gjatë shtatzënësisë, lindjes dhe lehonisë brenda detyrave dhe 
përgjegjësive të tyre e ofrojnë mjekët specialist të gjinekologjisë dhe obstetrikës, 
neonatologjisë, pediatrisë, mjekët familjar, mamitë dhe infermierët familjar. 
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Kapitulli IV 
PLANIFIKIMI I FAMILJES 

 
Neni 12 

 
Të gjithë individët dhe çiftet kanë të drejtë të informohen për rreziqe, edukim dhe 
komunikim të mbështetur në evidencë, zgjedhje të vullnetshme dhe që të përfitojnë nga 
përdorimi i mjeteve dhe i metodave të sigurta, të përballueshme dhe të pranueshme të 
planifikimit të familjes. 
 

Neni 13 
 
13.1. Shërbimet këshillëdhënëse për planifikim të familjes ofrohen nga personeli 

shëndetësor ose social i trajnuar dhe në institucionet që sigurojnë konfidencë.  
13.2. Është detyrë e punëtorit shëndetësor ose social në institucionet shëndetësore që 

të informoj individin ose çiftin lidhur me planifikimin e familjes.  
 

Neni 14 
 
Metodat dhe mjetet për planifikimin e familjes, të pranueshme për t'u përdorur, 
përcaktohen me akt nënligjor. 
 

Neni 15 
 
Vetëm specialisti i gjinekologjisë dhe obstetrikës dhe mjeku familjar janë të lejuar që të 
përshkruajnë mjete kontraceptive ose të rekomandojnë përdorimin e mjeteve dhe 
teknologjive kontraceptive mjekësore. 
 

Neni 16 
 
Kontracepsioni kirurgjik dhe aplikimi i implanteve dhe dispozitivit intrauterin bëhen 
vetëm nga specialisti i gjinekologjisë dhe obstetrikës ose urologu. 
 

Neni 17 
 
17.1. Sterilizimi artificial është një metodë e ligjshme për planifikimin familjar dhe 

kryhet konform nenit 109 të Ligjit për shëndetësi. 
17.2. Çdo individ ka të drejtën, në përputhje me dëshirat e veta, që t’u nënshtrohet 

metodave kirurgjike për sterilizim. 
 

Kapitulli V 
RIPRODHIMI I ASISTUAR 

 
Neni 18 

 
Riprodhimi i asistuar i përgjigjet vullnetit dhe kërkesës prindore të çiftit për të pasur 
fëmijë duke trajtuar shkaqet mjekësore të infertilitetit ose për të penguar bartjen e 
sëmundjeve nga prindërit tek fëmija. 
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Neni 19 
 
Zbatimi i teknikave të riprodhimit të asistuar kryhet nga ekipi i profesionistëve të 
licencuar nga Ministria e Shëndetësisë: 

1. kur çifti ka dështuar në përpjekjet për të pasur fëmijë për një periudhë prej 
së paku dy vjetësh deri në momentin kur kryhet riprodhimi i asistuar;  

2. kur merret pëlqimi me shkrim për çdo cikël procedurash mjekësore nga 
individët dhe çifti i interesuar konform Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë 
e qytetarëve në kujdesin shëndetësor nr. 2004/38.  

 
Neni 20 

 
Riprodhimi i asistuar përdoret në rastet kur: 

1. metodat tjera të trajtimit të infertilitetit të femrës, mashkullit ose partnerëve 
nuk janë produktive ose të përshtatshme dhe nuk garantojnë rezultatin e 
dëshiruar;  

2. rekomandohet parandalimi i bartjes së sëmundjeve gjenetike nga prindërit 
tek fëmija;  

3. rekomandohet parandalimi i bartjes së sëmundjeve tjera që do të rezultonin 
në vdekje të parakohshme, prapambetje mendore dhe, ose, pa aftësi të rëndë 
të fëmijës;  

4. Konsiderohen si alternativë e vetme për të lindur fëmijë.  
 

Neni 21 
 
Riprodhimi i asistuar përfshin procedurat klinike dhe biologjike, të cilat mundësojnë: 

1. inseminimin artificial,  
2. fertilizimi in vitro,  
3. transferimin e embrioneve,  
4. teknikat tjera të barasvlershme që lejojnë riprodhimin jashtë procesit 

natyror.  
 

Neni 22 
 
Para se t’i nënshtrohet riprodhimit të asistuar, konform Ligjit për të drejtat dhe 
përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor nr. 2004/38, çifti përfitues duhet të: 

1. informohet rreth suksesit ose dështimit të procedurave,  
2. informohet për rreziqet për nënën dhe fëmijën,  
3. vlerësojë motivimin e çiftit,  
4. informohet për mundësitë ligjore të adoptimit të fëmijës dhe të drejtohet në 

institucionet sociale përkatëse.  
 

Neni 23 
 
Veprimtaritë e ndaluara në lëmin e riprodhimit të asistuar janë: 

1. keqpërdorimi i embrioneve për qëllime komerciale, industriale dhe 
eksperimentale.  
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2. manipulimet gjenetike në embrione;  
3. donacionet ilegale të embrioneve;  
4. trafikimi i gameteve;  
5. përzierja e gameteve;  
6. marrëveshjet e ndërmjetësimit për amësi substitutive,  
7. inseminimi post-mortem pa pëlqim me shkrim të partnerit;  
8. thyerja e të drejtës së konfidencës së të dhënave mbi dhuruesit e gameteve;  
9. aborti selektiv i embrioneve të gjinisë së caktuar;  
10. zgjedhja e gjinisë së fëmijës, me përjashtim të rasteve me indikacione 

shëndetësore me pasoja për nënën dhe frytin dhe,  
11. veprimtaritë shëndetësore konform nenit 46 të Ligjit për Shëndetësi.  

 
Neni 24 

 
24.1. Për koordinimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të riprodhimit të asistuar 

mjekësor, do të jetë përgjegjës Komisioni për riprodhim të asistuar mjekësor i 
formuar nga Ministria e Shëndetësisë.  

24.2. Autoriteti dhe përbërja e Komisionit për riprodhim të asistuar mjekësor do të 
përcaktohet me akt nënligjor.  

 
Neni 25 

 
Kushtet dhe kërkesat për përdorimin e teknologjive riprodhuese të asistuara, inseminim 
dhe fertilizimin artificial, që rezulton me implant embrional, përcaktohen me akt 
nënligjor. 
 

Kapitulli VI 
INFEKSIONET SEKUALISHT TË TRANSMETUESHME DHE HIV/AIDS 

 
Neni 26 

 
Masat e parandalimit, mbikëqyrjes, diagnostikimi dhe trajtimi i infeksioneve 
seksualisht të transmetueshme me përjashtim të HIV/AIDS-it, duke u mbështetur në 
standardet dhe protokollet shëndetësore të përcaktuara në evidencë, aktet ligjore dhe 
nënligjore, ofrohen nga specialistët e: 

1. shëndetësisë publike,  
2. mjekësisë familjare,  
3. dematovenerologjisë,  
4. gjinekologjisë dhe obstetrikës  
5. urologjisë  

 
Neni 27 

 
Parandalimi, mbikëqyrja, diagnostifikimi, trajtimi dhe kujdesi i HIV/AIDS rregullohet 
me akt nënligjor. 
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Kapitulli VII 
ORGANIZIMI I SHËRBIMEVE TË SHËNDETIT SEKSUAL 

DHE RIPRODHUES 
 

Neni 28 
 
Ministria e Shëndetësisë përcakton organizimin, strukturën, menaxhimin, rregullat e 
funksionimit, politikat dhe strategjitë e shëndetit seksual dhe riprodhues. 
 

Neni 29 
 
Kujdesi për shëndetin seksual dhe riprodhues përfshinë: 

1. shërbimet para dhe gjatë shtatzënësisë, gjatë lindjes dhe në lehoni;  
2. shërbimet për rritjen, zhvillimin dhe të ushqyerit e fëmijës;  
3. shërbimet për shëndetin seksual dhe riprodhues të adoleshentëve dhe të 

rinjve;  
4. shërbimet për shëndetin seksual dhe riprodhues te personave përreth 

periudhës së menopauzës, andropauzës dhe në pleqëri;  
5. shërbimet e avokimit, informimit, edukimit dhe komunikimit mbi shëndetin 

seksual dhe riprodhues;  
6. shërbimet e planifikimit të familjes;  
7. parandalimin dhe trajtimin e infertilitetit dhe metodat e riprodhimit të asistuar;  
8. trajtimin e infeksioneve dhe sëmundjeve të traktit riprodhues;  
9. kontrollin dhe mjekimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme;  
10. mbikëqyrjen dhe trajtimin e HIV/AIDS;  
11. shërbimet e shëndetit riprodhues në raste emergjente.  

 
Neni 30 

 
30.1. Shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues ofrohen në institucione shëndetësore 

publike, mikse dhe private të licencuara, në të tri nivelet e kujdesit shëndetësor.  
30.2. Organizimi i shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në nivelet e 

kujdesit shëndetësor rregullohen me akte nënligjore.  
 

Kapitulli VIII 
KATEGORITË E VEÇANTA 

 
Neni 31 

 
Ministria e Shëndetësisë iu siguron qasje në shërbime shëndetësore seksuale dhe 
riprodhuese të nivelit më të lartë të mundshëm këtyre personave: 

1. adoleshentëve dhe të rinjve,  
2. personave në menopauzë, andropauzë dhe në pleqëri në nevojë,  
3. personave me aftësi të kufizuar,  
4. personave të trafikuar,  
5. personave të margjinalizuar.  
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Neni 32 
 
Personave të ç’vendosur dhe refugjatë në situata emergjente iu sigurohet qasje në shërbime 
shëndetësore seksuale dhe riprodhuese themelore të nivelit më të lartë të mundshëm. 
 

Neni 33 
 
Personave që vuajnë nga sëmundjet malinje të sistemit riprodhues dhe nga karcinoma e 
gjirit u sigurohet qasje në shërbimet e nivelit më të lartë të mundshëm të parandalimit, 
zbulimit të hershëm, trajtimit dhe mbikëqyrjes së sëmundjeve malinje në përputhje me 
akte nënligjore. 
 

Kapitulli IX 
FINANCIMI 

 
Neni 34 

 
Shërbimet shëndetësore riprodhuese do të financohen konform nenit 57 të Ligjit për 
Shëndetësi 2004/4. 
 

Kapitulli X 
DISPOZITAT DISCIPLINORE DHE NDËSHKIMORE 

 
Neni 35 

 
35.1. Në rastet e mos zbatimit dhe shkeljeve te dispozitave të këtij ligji do të merren 

masa konform neneve 118, 119 dhe 120 të Ligjit për Shëndetësi.  
35.2. Shkelja e dispozitave ligjore të përcaktuara me këtë ligj paraqet vepër penale të 

paraparë sipas kapitullit 21 të Kodit Penal të Kosovës.  
 

Kapitulli XI 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 36 

 
Me qëllim të zbatimit të këtij Ligji, Ministria e Shëndetësisë do të nxjerr akte 
nënligjore të përcaktuara me këtë Ligj. 
 

Neni 37 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2007/11 
07.02.2007 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 24 / 01 MAJ 2008 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (ë) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/9 e datës 15 Maj 2001), 
 
Me qëllim të vënies së bazës ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e 
kujdesit shëndetësor emergjent, 
 
Miraton: 
 

LIGJI PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR EMERGJENT 
 

KAPITULLI I 
PËRKUFIZIMET 

 
Neni 1 

 
Termet e përdorura për qëllimet e këtij Ligji kanë kuptimet vijuese: 
“Ambulancë ajrore” nënkupton aeroplanin, helikopterin e përdorur për transportin e 
pacientëve të sëmurë apo të lënduar të cilëve u nevojitet kujdesi mjekësor. 
“Shërbimi i ambulancës ajrore” nënkupton dhënien e kujdesit dhe transportin 
emergjent në, apo nga vendi i ngjarjes për në spital. 
“Auto ambulanca” nënkupton automjetin motorik të konstruktuar dhe të pajisur në 
mënyrë speciale, apo një ambulancë ajrore që parashihet të përdoret për transport 
emergjent të pacientëve. 
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“Sistemi i shërbimit emergjent mjekësor” paraqet sistemin i cili siguron menaxhimin 
e personelit, mundësive dhe pajisjeve, për një shpërndarje efektive dhe të koordinuar në 
një hapësirë të caktuar gjeografike, të një shërbimi mjekësor në kushtet e emergjencës, 
që ndodh qoftë si rezultat i gjendjes së pacientit apo si rezultat i fatkeqësive natyrore 
apo situatave të ngjashme, shërbim ky që administrohet nga një institucion publik ose 
privat jo profitabil i cili ka autoritet dhe mjete materiale për të siguruar administrim 
efektiv të këtij sistemi. 
“Mjek i emergjencës” është mjeku i cili përveç shkollimit adekuat dhe licencës për 
punë ka të kryer edhe një stazh të emergjencës të paraparë nga programi i 
Departamentit të emergjencave mjekësore. 
“Mjek specialist i emergjencës” nënkupton specialistin i cili ka kryer specializimin 
nga Mjekësia emergjente, i testuar nga komisioni të cilin e ka autorizuar Bordi Qendror 
për specializime. 
“Infermier i emergjencës” është personi i cili përveç shkollimit të mesëm mjekësor ka 
të kryer edhe kurse trajnimi dhe ka certifikimin për emergjencë.  
“Infermier kardiak” nënkupton personin i cili është trajnuar dhe certifikuar në kurset 
e emergjencës mjekësore dhe ka të kompletuar trajnimin shtesë në MAKJ, të aprovuar 
nga Departamenti i emergjencës mjekësore.  
“Gjendja emergjente mjekësore”, nënkupton gjendjen me simptome akute, 
çrregullime psikike, dhe/ose simptome të abuzimit me substanca abusive, tek të cilat 
mungesa e kujdesit të menjëhershëm mund të rezultojë me rrezikim serioz të jetës. 
“Departamenti i emergjencës mjekësore”, është pjesë e Shërbimit të emergjencës 
mjekësore, i cili merret gjithanshëm me trajtimin e pacientit emergjent, 
diagnostifikimin dhe stabilizimin e plotë të tij në kuadër të spitaleve regjionale. 
“Departamenti universitar i emergjencës mjekësore”, paraqet institucionin referent 
në shërbimin emergjent mjekësor, i cili përveç trajtimit të pacientëve emergjent, 
ndihmon edhe në përpilimin e protokolleve, zhvillimin e trajnimeve, specializimin e 
Mjekësisë Emergjente, ekzaminimin dhe certifikimin e punëtorëve shëndetësorë nga 
kjo lëmi, ndihmon emergjencën mjekësore në nivelin primar dhe sekondar, në resurse 
humane dhe edukim të vazhdueshëm. 
“Sistemi i komunikimit në Shërbimin emergjent mjekësor–SKEM”, është shërbimi 
i ndërlidhjes vertikale dhe horizontale të shërbimeve të emergjencës, që përdor 
telefonin publik, kodin e posaçëm të radiovalëve tokë-tokë dhe tokë-ajër, si dhe 
telemjekësinë dhe teknologjinë tjetër bashkëkohore në këtë aspekt, në shërbim të 
pacientit, të pajisjeve mjekësore dhe personelit mjekësor emergjent. 
“Zyra për Shërbimin emergjent mjekësor në Ministrinë e shëndetësisë”, është 
organi kompetent i cili koordinon dhe zbaton politikat shëndetësore të Ministrisë në 
Shërbimin emergjent mjekësor. 
 

KAPITULLI II 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 2 

 
Me këtë Ligj përcaktohet organizimi, veprimtaria dhe financimi i Shërbimit emergjent 
mjekësor në Kosovë. 
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Neni 3 
 
Shërbimi emergjent mjekësor zbatohet në nivel parësor, dytësor, në Qendrat referente 
për Kosovë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës si dhe në shërbimin Emergjent 
të Trupave të Mbrojtjes së Kosovës. 
 

Neni 4 
 
Kujdesi i shërbimit emergjent mjekësor sigurohet me ushtrimin e veprimtarisë së 
shërbimeve shëndetësore emergjente dhe punëtorëve shëndetësorë emergjent. 
 

Neni 5 
 
Shërbimi emergjent mjekësor sigurohet me zbatimin e veprimtarisë shëndetësore 
emergjente në sektorin publik dhe privat. 
 

Neni 6 
 
6.1. Veprimtaria emergjente mjekësore organizohet me qëllim të sigurimit të kujdesit 

emergjent shëndetësor adekuat për banorët, në kushte normale dhe në rrethana të 
gjendjes së jashtëzakonshme.  

6.2. Veprimtaria emergjente mjekësore siguron shërbimin emergjent për banorët 
nëpërmjet të zbatimit të masave dhe metodave bashkëkohore të shkencës së 
Mjekësisë emergjente dhe të shkencave të lidhura me të si dhe nëpërmjet të 
ndjekjes të vazhdueshme të rezultateve të tyre.  

 
Neni 7 

 
Financimi i kësaj veprimtarie përcaktohet me Ligjin për Shëndetësi të Kosovës në linjë 
të veçantë buxhetore, brenda buxhetit të institucioneve gjegjëse. 
 

Neni 8 
 
Shërbimi emergjent mjekësor është veprimtari me interes të veçantë shoqëror dhe 
strategjik. 
 

Neni 9 
 
Shërbimi emergjent mjekësor siguron dhe zbaton sistemin unik të komunikimit 
ndërlidhës, përbrenda institucioneve emergjente shëndetësore si dhe ndërlidhjet me 
institucionet me veprimtari emergjente: me TMK-në, SHPK-në, KFOR-in dhe 
shërbimin e zjarrfikësve. 
 

Neni 10 
 
Shërbimi emergjent mjekësor siguron dhe zbaton sistemin unik informativ. 
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Neni 11 
 
Veprimtaria e Shërbimit emergjent shëndetësor i nënshtrohet mbikëqyrjes ligjore dhe 
profesionale që siguron Ministria e Shëndetësisë nëpërmes Zyrës për shërbim 
emergjent mjekësor. 
 

KAPITULLI III 
PARIMET E SHËRBIMIT EMERGJENT MJEKËSOR 

 
Neni 12 

 
12.1. Shërbimet emergjente mjekësore realizohen për të gjithë banorët e Kosovës dhe 

për banorët jo kosovar që ndodhen me qëndrim të përkohshëm ose janë duke 
kaluar nëpër Kosovë.  

12.2. Shërbimi emergjent mjekësor duhet të realizohet në kohë optimale për pacientë 
me rrezikshmëri të lartë jetësore. Përcaktimi i kohës optimale duhet të 
mbështetet në protokollet dhe normat e aprovuara.  

12.3. Shërbimi emergjent mjekësor ofrohet pa marrë parasysh rrethanat kondicionuese 
në bashkëveprim me emergjencat tjera: zjarrfikësit, SHPK-në, TMK-në dhe 
KFOR-in.  

12.4. Të drejtat e pacientëve duhet të respektohen në pajtim me Ligjin në fuqi.  
12.5. Përgjegjësia e lartë për diagnostifikim të shpejtë dhe vendim të shpejtë për 

procedurat trajtuese për pacientët që kanë jetën në rrezik.  
12.6. Në shërbimet emergjente nuk duhet të ketë bashkëfinancim. Kompensimin për 

Shërbimet emergjente e marrin përsipër: Ministria e Shëndetësisë, kompanitë 
kontraktuese të sigurimeve shëndetësore, donatorët dhe shtetet për qytetarët e 
vet.  

12.7. Financimi i Shërbimeve emergjente mjekësore realizohet sipas Ligjit për 
Shëndetësi të Kosovës.  

 
KAPITULLI IV 

SHËRBIMI EMERGJENT MJEKËSOR 
 

Neni 13 
 
Shërbimi emergjent mjekësor zbatohet pa bashkëpagesë për të gjithë pacientët 
emergjent në institucionet publike dhe private. 
 

Neni 14 
 
14.1. Format e Shërbimeve emergjente shëndetësore që zbatohen në institucionet 

publike dhe private janë:  
a) Shërbimi emergjent mjekësor paraspitalor;  
b) Shërbimi emergjent mjekësor spitalor.  

14.2. Shërbimi emergjent mjekësor spitalor përfshinë:  
a) Shërbimin Emergjent Mjekësor;  
b) Shërbimin Emergjent Traumatik;  
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c) Shërbimin Emergjent Mjekësor Intenziv;  
d) Shërbimin Emergjent Toksikologjik me Observimin Toksikologjik;  
e) Shërbimin Emergjent Mjekësor me Observimin Internistik-kardiologjik;  
f) Shërbimin Emergjent Pediatrik;  
g) Shërbimin Emergjent Gjinekologjik.  
h) Shërbimi Emergjent Psikiatrik.  

14.3. Të gjitha shërbimet emergjente spitalore bashkërenditen në Departamentin e 
emergjencave mjekësore të institucionit përkatës.  

14.4. Shërbimi emergjent mjekësor përkujdeset për të gjitha entitetet emergjente:  
a) Emergjencat internistike;  
b) Emergjencat infektive;  
c) Emergjencat kirurgjike;  
d) Emergjencat pediatrike;  
e) Emergjencat gjinekologjike;  
f) Emergjencat toksikologjike;  
g) Emergjencat neurologjike;  
h) Emergjencat psikiatrike;  
i) Emergjenca geriatrike  
j) Dhimbjet akute.  

14.5. Shërbimi emergjent mjekësor trajton të gjithë pacientët e traumatizuar:  
a) Pacientët e traumatizuar në komunikacion;  
b) Pacientët e traumatizuar në vendin e punës;  
c) Pacientët e traumatizuar në kushte familjare;  
d) Pacientët e traumatizuar me armë zjarri;  
e) Pacientët e traumatizuar me armë të ftohta;  
f) Pacientët me djegie, mbytje në ujë, mërdhirje.  

14.6. Shërbimi emergjent mjekësor përkujdeset për rastet:  
a) Tentim vetëvrasje:  

1. me armë;  
2. me mjete kimike dhe barna;  
3. forma tjera të vetëvrasjes.  

14.7. Shërbimi emergjent mjekësor përkujdeset edhe për pacientët që simulojnë 
sëmundje dhe siptome akute. 

14.8. Shërbimi emergjent mjekësor përkujdeset për banorët, popullatën ose një pjesë 
të popullatës në gjendje të jashtëzakonshme, në bashkëveprim me zjarrfikësit, 
policinë dhe TMK-në:  
a) me rastin e fatkeqësive masovike;  
b) me rastin e zjarreve, vërshimeve;  
c) me rastin e tërmetit, rrëshqitjes së dheut;  
d) të shembjes së orteqeve të mëdha të borës;  
e) me rastin e lëndimeve dhe helmimeve masovike;  
f) në rast të bioterrorizmit; 
g) me rastin e epidemive dhe pandemive eventuale.  

14.9. Shërbimi emergjent mjekësor, sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për 
gjendje të jashtëzakonshme, bashkë me institucionet emergjente vendore, 
organizohen për mbrojtjen shëndetësore të popullatës.  
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14.10. Barnat dhe materiali sanitar i nevojsh m për shërbimet emergjente duhet të jenë 
në listën esenciale të barnave.  

14.11. Të gjitha pajisjet mjekësore për departamentet e emergjencës sigurohen nga 
Institucionet përkatëse.  

 
KAPITULLI V 

ORGANIZIMI DHE ZBATIMI I SHËRBIMIT EMERGJENT MJEKËSOR 
 

Neni 15 
 
15.1. Shërbimi emergjent mjekësor përbën një organizim unik në kuadër të sistemit të 

kujdesit shëndetësor.  
15.2. Shërbimi emergjent mjekësor organizohet dhe zbatohet në nivelin:  

a) Parësor;  
b) Dytësor, dhe  
c) Qendra referente.  

15.3. Veprimtaria në këto nivele realizohet në përputhje me strategjinë shëndetësore 
dhe politikat e bazuara mbi burimet ekzistuese. (Neni 27, paragrafi 2 i Ligjit për 
Shëndetësi).  

15.4. Shërbimi emergjent mjekësor veprimtarinë e vet e zhvillon 24 orë pandërprerë 
në të gjitha nivelet.  

15.5. Në të gjitha nivelet zhvillohet edukimi i vazhdueshëm profesional.  
15.6. Me edukim të vazhdueshëm udhëheq Departamenti i Emergjencave mjekësore 

në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.  
15.7. Në të gjitha nivelet sigurohen barnat nga lista esenciale, barnat tjera dhe 

materiali sanitar.  
 

Shërbimi emergjent mjekësor në kujdesin parësor shëndetësor 
 

Neni 16 
 
16.1. Shërbimi emergjent mjekësor parësor organizohet nëpër zona shëndetësore. 

Zonat shëndetësore në këtë aspekt janë territoret komunale të Kosovës.  
16.2. Komunat janë përgjegjëse për zhvillimin e emergjencës mjekësore parësore në 

zonën e vet shëndetësore, në bashkëpunim me Zyrën për Shërbime Emergjente 
Mjekësore në Ministrinë e Shëndetësisë.  

16.3. Në Qendrën e mjekësisë familjare, shërbimi emergjent mjekësor vepron si 
organizim i veçantë- emergjenca mjekësore.  

16.4. Qendra dispeçerike organizohet në qytete të mëdha, ku tejkalohet mundësia e 
veprimit në qendra mjekësore familjare.  

16.5. Ky shërbim veprimtarinë e vet e zhvillon 24 orë pandërprerë, në ndërrime 12, 
ose 8 orëshe.  

16.6. Personeli mjekësor dhe jo mjekësor i Qendrës emergjente në Shërbimin 
emergjent parësor, përbëhet nga:  
a) Specialisti i Mjekësisë Emergjente;  
b) Mjeku në Emergjencën mjekësore;  
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c) Infermier i emergjencës;  
d) Personi i ndihmës.  

16.7. Përgjegjës i Emergjencës mjekësore në Qendrën e Mjekësisë familjare është 
specialisti i Mjekësisë Emergjente. Në mungesë të tij, këtë funksion e kryen 
mjeku në emergjencë.  

16.8. Stafi mjekësor i emergjencës trajnohet dhe certifikohet prej Bordit Certifikues të 
Departamentit të emergjencave mjekësore të Qendrës Universitare. Certifikimi 
bëhet në kurset e mjekësisë emergjente: mbështetja bazike e jetës, mbështetja e 
avancuar kardiake e jetës, mbështetja themelore e jetës traumatike, mbështetja e 
jetës pediatrike, mbështetja e jetës gjinekologjike  

16.9. Validiteti i kurseve të emergjencës mjekësore zgjatë dy vjet. Pas skadimit 
dyvjeçar, stafi ricertifikohet sipas këtij Ligji.  

16.10. Nëse stafi mjekësor nuk ricertifikohet, konsiderohet i pa autorizuar dhe i pa 
kualifikuar për punë në emergjencë. Stafi i pa certifikuar dhe i pa licencuar nuk 
mund të punojë në emergjencë.  

 
Shërbimi i autoambulancës 

 
Neni 17 

 
17.1. Shërbimi i autoambulancës është sektor i emergjencës paraspitalore që merret 

me ndihmën dhe transportin e pacientëve të sëmurë ose të lënduar. Ky shërbim 
duhet t’i plotësoj të gjitha kushtet me resurse dhe pajisje, për transportimin e 
pacientëve emergjentë, i cili mund të jetë shoqëror, të merret me qira ose të 
privatizohet. 

17.2. Secili Shërbim emergjent duhet të ketë në funksion së paku dy autoambulanca 
për transportin e pacientëve emergjent, të pajisura sipas protokollit. Numrin e 
autoambulancave e përcakton numri i banorëve të një zone. 

17.3. Secila autoambulancë duhet të ketë dëshminë e sigurimit, të lëshuar nga një 
kompani sigurimesh të Kosovës.  

17.4. Asnjë ambulancë nuk duhet të licencohet dhe asnjë licencë nuk duhet përtërirë 
derisa autoambulanca të ketë sigurim.  

17.5. Shërbimi i autoambulancës duhet të organizohet në bashkësitë lokale si nëndegë 
e shërbimit emergjent të zonës shëndetësore.  

17.6. Shërbimi i autoambulancës për transportin neonatal duhet të plotësoj kushtet e 
posaçme sipas protokollit për transportin neonatal.  

17.7. Secili maternitet në territorin e komunës, patjetër duhet të krijoj kushte për 
transportin neonatal.  

17.8. Për personelin e autoambulancës duhet të sigurohet trajnim specifik të kujdesit 
të emergjencës.  

17.9. Shoferi i autoambulancës duhet të trajnohet për kushtet e mirëmbajtjes, ngasjen 
taktike, sigurimin nga incidentet, komunikimin si dhe të ketë aftësi për reagimin 
primar. Shoferí duhet të certifikohet në kursin e Mbështetjes Bazike të Jetës dhe 
të lejohet që të ndihmoj pacientët nëse paraqitet nevoja.  

17.10. Secila autoambulancë duhet të ketë pajisje dhe mjete të komunikimit sipas 
protokollit për transportin e pacientëve.  
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17.11. Shërbimi i autoambulancës për punën e vet i jep llogari Udhëheqësit të 
Shërbimit emergjent mjekësor dhe Zyrës për Shërbime emergjente mjekësore në 
Ministrinë e Shëndetësisë. 

 
Veprimtaria e Shërbimit emergjent mjekësor parësor 

Neni 18 
 
18.1. Veprimtaria themelore e Shërbimit emergjent mjekësor parësor është:  

a) Trajtimi i pacientëve emergjentë paraspitalorë;  
b) Reagimi i shpejtë në thirrje;  
c) Trajtimi i pacientëve në vendin e ngjarjes;  
d) Transporti i sigurt dhe trajtimi gjatë transportit;  
e) Stabilizimi i pacientit emergjent në emergjencë;  
f) Transporti pas stabilizimit deri në Qendrën emergjente.  

18.2. Për të zhvilluar këtë veprimtari çdo emergjencë e zonës shëndetësore, së pari 
duhet të krijoj kushtet themelore sipas protokolleve për Emergjencë mjekësore 
paraspitalore të nxjerra me akt nënligjor.  

18.3. Kushtet themelore për veprimtarinë e emergjencës mjekësore janë:  
a) Territori;  
b) Pacientët emergjentë;  
c) Hapësira e nevojshme për trajtimin e pacientëve emergjent;  
d) Pajisjet e domosdoshme për trajtimin e këtyre pacientëve;  
e) Autoambulancat për transportin e pacientëve emergjent me të gjitha pajisjet 

sipas protokollit;  
f) Resurset njerëzore të domosdoshme për punë në emergjencë.  

18.4. Territori paraqet hapësirën gjeografike në të cilën shtrihet zona e veprimit të 
Shërbimit emergjent mjekësor. Në këtë zonë shërbimi emergjent reagon në 
thirrjet emergjente dhe kryen të gjithë aktivitetin e vet.  

18.5. Pacientët emergjentë janë pacientë të sëmurë akutë ose të lënduar rëndë në 
territorin e zonës shëndetësore.  

18.6. Hapësira paraqet lokacionin e nevojshëm dhe të pajisur për trajtimin e 
pacientëve emergjent dhe emërtohet si Emergjencë mjekësore. Hapësira e 
Emergjencës mjekësore duhet të këtë qasje të përshtatshme për autoambulancën 
si dhe qasje të lehtë për karrocë të invalidëve. Hapësira e emergjencës duhet të 
këtë komoditet të mjaftueshëm për lëvizshmëri të personelit dhe pacientëve pa 
penguar të tjerët. Domosdoshmërisht duhet bërë ndarja në bokse për emergjencë 
mjekësore dhe Emergjencë traumatike.  

18.7. Pajisjet mjekësore janë mjetet me të cilat bëhet diagnostifikimi dhe trajtimi i 
pacientëve emergjentë. Këto pajisje duhet të jenë:  
a) Pajisjet për emergjencën Mjekësore;  
b) Pajisjet për ambulancë.  

18.8. Pajisjet dhe mjetet për Emergjencën mjekësore dhe për ambulancë duhet të 
kompletohen sipas protokollit për pajisjen e emergjencës mjekësore dhe 
ambulancës të hartuar nga Departamenti i Emergjencave Mjekësore.  

18.9. Resurset njerëzore të emergjencës mjekësore janë punëtorët mjekësorë (Mjeku, 
Specialist i Mjekësisë emergjente, mjeku në emergjencë, infermieri ose 
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infermierja e emergjencës), dhe punëtorët jomjekësor (shoferi i ambulancës, 
punëtori higjienist, bartësi i emergjencës.  

 
Neni 19 

 
Veprimtarinë e Shërbimit të Emergjencës mjekësore, kualitetin e punës profesionale, 
dhe vlerësimin e popullatës në lidhje me këtë shërbim e vlerëson Autoriteti 
Shëndetësor Komunal dhe Zyra për Shërbime Emergjente Mjekësore. 
 

Neni 20 
 
Emergjenca mjekësore duhet të këtë sistemin komunikues i cili shfrytëzon komunikim 
skrining: 

a) lidhjen me zë;  
b) Numrin e telefonit publik të emergjencës mjekësore;  
c) Lidhje komunikuese direkte me personelin;  
d) Telemjekësinë.  

 
Qendra emergjente mjekësore dispeçerike 

 
Neni 21 

 
21.1. Qendrat e mëdha mund të kenë më shumë se një emergjencë mjekësore. Njëra 

nga këto duhet të organizohet si Qendër Dispeçerike, roli i së cilës do të jetë 
trajtimi i pacientëve emergjent në vendin e ngjarjes dhe transporti deri në 
Qendrën Emergjente spitalore dhe më tutje në nivelin terciar.  

21.2. Qendrën dispeçerike e karakterizon numri i mjaftueshëm i ambulancave për të 
mbuluar tërë zonën shëndetësore komunale, të pajisura sipas protokollit.  

21.3. Qendra Dispeçerike udhëheq me sistemin komunikues në rajonin e vet si dhe 
mbanë lidhjet komunikative me emergjencat tjera, në rend të parë me TMK-në, 
policinë, zjarrfikësit dhe me Qendrën Emergjente Universitare.  

21.4. Qendra dispeçerike, kur të krijohen kushtet, duhet të këtë edhe Ambulancë 
Ajrore, ose Medikopter shtetëror ose privat, të pajisur sipas protokollit.  

21.5. Qendra dispeçerike duhet të këtë kuadër profesional të trajnuar enkas për 
transportin tokësor dhe ajror të pacientëve emergjentë.  

21.6. Qendra dispeçerike e Prishtinës, në rast emergjencave masive, në bashkëpunim 
me Batalonin 40 të Mjekësisë së TMK-së, merr rolin kyç në evakuimin dhe 
ndihmën e popullatës së rrezikuar në tërë territorin e Kosovës.  

21.7. Në situata të jashtëzakonshme, kjo qendër i nënshtrohet akteve nënligjore mbi 
situatat e jashtëzakonshme.  

21.8. Financimi i Qendrës dispeçerike bëhet sipas Ligjit për Shëndetësi të Kosovës, 
nga komuna, sigurimet shëndetësore dhe donacionet.  

 
Neni 22 

 
Shërbimin emergjent mjekësor në kujdesin shëndetësor dytësor e përbën rrjeti i 
departamenteve të emergjencave në spitale. 
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Neni 23 
 
Departamenti i emergjencës duhet të siguroj ekzaminim të hollësishëm mjekësor të të 
gjithë pacientëve që sjellën në një gjendje emergjente, stabilizimin e tyre dhe pranimin, 
ose transferin në qendrën terciare pas stabilizimit. 
 

Neni 24 
 
Departamenti i emergjencës të një spitali, bënë stabilizimin e plotë të pacientëve 
emergjentë, brenda kapaciteteve të institucionit. 
 

Neni 25 
 
Për stabilizimin e plotë të një gjendjeje emergjente, Departamenti i emergjencës 
mbështetët në përkrahjen e mjekëve specialist që disponon spitali. Në mungesë të 
kuadrit gjegjës dhe shtretërve, vetëm pas stabilizimit të pacientit emergjent, 
Departamenti mund të transferoj pacientin në spitalin tjetër. 
 

Neni 26 
 
26.1. Fushë veprimtaria e departamentit të emergjencës është si në Kapitulli V, Neni 

16.6.  
26.2. Veprimtarinë shëndetësore të Departamentit të emergjencës e kryejnë 

specialistët e emergjencës dhe të lëmive tjera të caktuara për trajtimin e 
pacientëve emergjentë.  

26.3. Secili Departament i emergjencës spitalore duhet të këtë:  
a) Bokset për ekzaminim, monitorim dhe trajtim të pacientëve emergjentë.  
b) Aparaturat dhe mjetet e nevojshme për trajtim.  

26.4. Departamenti i emergjencës spitalore punon me protokollet e emergjencës 
spitalore.  

26.5. Me Departamentin udhëheqë përgjegjësi i cili i referohet Drejtorit të spitalit, 
Autoritetit shëndetësor dhe Zyrës për Shërbime Emergjente në Ministrinë e 
Shëndetësisë.  

26.6. Financimi i Departamentit të emergjencës spitalore bëhet me linjën e veçantë 
për emergjencën mjekësore të Buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë.  

 
Transferi i pacientëve 

 
Neni 27 

 
Transferi i pacientëve nga një spital në spital terciar dhe anasjelltas mund të bëhet pas 
plotësimit të këtyre kushteve: 

a) Pajtueshmëria e pacientit përveç në rastet me status mental të alteruar;  
b) Pas stabilizimit me mundësitë e spitalit;  
c) Pajtimi i mjekut që e pranon;  
d) Spitali që e pranon duhet të pajtohet dhe të sigurojë trajtim, nga spitali nuk 



 
Ligjet administrative 

 798 

kërkohet që të pranojë transferin nëse nuk ka kapacitet të duhur;  
e) Transporti i pacientit duhet të jetë i përshtatshëm me ambulancë të duhur 

dhe të kompletuar me pajisje dhe radiolidhje, me personel të trajnuar si 
duhet dhe me përcjellës të ambulancës;  

f) Kopjet e historisë të pacientit duhet të shkojnë bashkë me pacientin;  
g) Transferi mund të refuzohet për dy arsye:  

1) nuk ka vend të lirë;  
2) nuk ka specialist përkatës dhe pajisje adekuate për trajtim të pacientit.  

 
KAPITULLI VI 

EMERGJENCA MJEKËSORE UNIVERSITARE 
 

Neni 28 
 
28.1. Departamenti Universitar i Emergjencës Mjekësore është institucion referent i 

emergjencës mjekësore në Kosovë, me seli në Qendrën Klinike Universitare të 
Kosovës, dhe paraqet sintezën e një kompleksi:  
a) Administrativ;  
b) Akademik dhe  
c) Klinik.  

28.2. Struktura administrative e Departamentit të emergjencës përkujdeset për:  
a) tifikimin;  
b) Sistemin e pajisjeve;  
c) Sistemin informativ shëndetësor emergjent;  
d) Sistemin e Traumave;  
e) Komunikimin;  
f) Legjislacionin.  

28.3. Në aspektin akademik, Departamenti i emergjencës bartë përgjegjësinë e vet:  
a) ektin universitar- raporti me Fakultetin e Mjekësisë në zhvillimin e 

specializimit në Mjekësinë Emergjente;  
b) Kultivon bashkëpunim të ngushtë me shkollën e Infermierisë (shkollën e 

Mesme dhe Fakultetin);  
c) Kryen trajnimet në kurset e Mjekësisë emergjente në të gjitha nivelet;  
d) Përkujdeset dhe përgatitë programin e specializimit;  
e) Zhvillon laboratorin e Shëndetit Publik;  
f) Kujdeset për edukimin e vazhdueshëm  

28.4. Në aspektin klinik, Departamenti bashkërendit detyrat me:  
a) Spitalet, e veçmas me Departamentet e emergjencave të spitaleve;  
b) Me emergjencat mjekësore në Qendrat familjare;  
c) Me sistemin e ambulancave;  
d) Me popullatën.  

 
Neni 29 

 
Departamenti universitar i emergjencës mjekësore përfshinë dhe zhvillon të gjitha 
lëmitë e domosdoshme për trajtimin e pacientëve emergjent dhe kritik, stabilizimin e 
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tyre, observimin deri në stabilizimin e kënaqshëm dhe transferin e tyre në repartet 
gjegjëse sipas gjendjes klinike, ose lëshimin në shtëpi pas stabilizimit definitiv: 

a) Qendrën Emergjente;  
b) Mjekimin Intensiv;  
c) Traumën;  
d) Observimin Internistik/kardiologjik;  
e) Observimin Toksikologjik;  
f) Diagnostikën laboratorike emergjente dhe toksikologjike;  
g) Diagnostikën rentgenologjike (Rtg. mobil dhe fiks, CT, Rezonancën 

Magnetike).  
 

Neni 30 
 
Për të gjitha këto njësi, Departamenti krijon kushtet e punës, siguron kuadrat gjegjëse 
dhe përpilon rregulloret dhe protokollet e punës. 
 

Neni 31 
 
Puna në Departament zhvillohet pandërprerë 24 orë, gjegjësisht në ndërrime 8, 12 dhe 
24 orësh. 
 

Neni 32 
 
Departamenti siguron kuadrat e veta mjekësore dhe në bashkëpunim me klinikat tjera 
organizon punën në kujdestari. Një pjesë e tyre mund të vendoset në sistemin e thirrjes. 
 

Neni 33 
 
Udhëheqësi i Departamentit bashkëpunon ngushtë me Drejtorin Mjekësor, Drejtorin 
Ekzekutiv dhe Zyrën për Shërbime Emergjente në Ministrinë e Shëndetësisë dhe për 
punën profesionale e organizative i referohet këtyre strukturave. 
 

Neni 34 
 
Financimi i Departamentit bëhet nga linja buxhetore e veçantë në buxhetin e 
institucionit përkatës, fondi i sigurimeve shëndetësore dhe nga donacionet e ndryshme. 
 

KAPITULLI VII 
SISTEMI I TRAJTIMIT TË TRAUMËS 

 
Neni 35 

 
35.1. Sistemi i trajtimit të traumës është një hallkë shumë e rëndësishme e Shërbimit 

të emergjencës mjekësore, me interes të veçantë shoqëror e strategjik.  
35.2. Sistemi i trajtimit të traumës zbatohet në organizata emergjente të veçanta, 

Qendra Traumatologjike, në kuadër të Shërbimit emergjent mjekësor.  
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35.3. Sistemi i trajtimit të traumës në bazë të strategjisë zhvillimore, nevojave të 
qytetarëve për trajtim emergjent traumatik, zhvillimit urban, si dhe në bazë të 
pajisjeve dhe resurseve humane që posedojnë spitalet dhe Qendrat emergjente, 
organizohet në katër nivele:  
a) Niveli i Parë i trajtimit të traumës organizohet në Qendrën Klinike 

Universitare të Kosovës dhe në Spitalet e Kosovës, të cilat plotësojnë 
kriteret, sipas Protokollit mbi Nivelin e Trajtimit të Traumave, të cilin e 
përpilon Departamenti Universitar i Emergjencave Mjekësore dhe e aprovon 
Bordi i trajtimit të traumave në nivelin e Ministrisë të Shëndetësisë. 

b) Niveli i Dytë i trajtimit të traumës organizohet në disa spitale të cilat kanë 
resurse humane dhe pajisje mjekësore të cilat kënaqin kriteret për Nivelin e 
Dytë, sipas protokollit për organizimin e trajtimit të traumave.  

c) Niveli i Tretë i trajtimit të traumës organizohet në spitalet më të vogla të 
cilat sipas protokollit mbi trajtimin e traumave plotësojnë kushtet për këtë 
nivel.  

d) Niveli i Katërt i trajtimit të traumës organizohet në emergjencën mjekësore 
paraspitalore, sipas protokollit mbi organizimin e trajtimit të traumave.  

35.4. Zyra për Emergjenca Mjekësore në Ministrinë e Shëndetësisë udhëheq politikën 
shëndetësore në organizimin dhe zhvillimin e trajtimit të traumës mjekësore në 
Kosovë.  

35.5. Zyra identifikon spitalet dhe përcakton nivelin e trajtimit të traumës për secilin 
spital.  

35.6. Zyra po ashtu miraton plane dhe projekte të cilat kanë të bëjnë me trajtimin e 
traumës dhe prevencën e lëndimeve dhe merr të gjitha masat për edukimin e 
vazhdueshëm të resurseve mjekësore dhe popullatës në këtë aspekt.  

35.7. Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe spitalet janë të obliguara që të 
organizojnë shërbimin e trajtimit të traumës, sipas protokollit për trajtimin e 
traumave në nivelin e përcaktuar.  

 
KAPITULLI VIII 

BASHKËPUNIMI ME EMERGJENCAT TJERA 
 

Neni 36 
 
36.1. Shërbimi i mjekësisë emergjente, në të gjitha nivelet e organizimit të tij, 

detyrimisht kultivon bashkëpunim të ngushtë me emergjencat tjera, me 
Shërbimet mjekësore emergjente në rajon dhe në botë.  

36.2. Bashkëpunimi me TMK-së, gjegjësisht Batalionin 40 të shëndetësisë, zhvillohet 
gjithanshëm si në paqe, ashtu edhe në situata të jashtëzakonshme.  

36.3. Me Shërbimin Policor të Kosovës, Shërbimi i mjekësisë emergjente bëhet në të 
gjitha nivelet, sidomos në fatkeqësitë e komunikacionit, lëndimet tjera dhe në 
situata të jashtëzakonshme.  

36.4. Me Shërbimin e Zjarrfikësve, bashkëpunimi zhvillohet në nivelin paraspitalor, 
jo vetëm në rastet e zjarreve, por edhe ndihmohen në trajnime dhe kuadro.  

36.5. Me Kryqin e Kuq të Kosovës, Shërbimi emergjent mjekësor, sidomos në nivelin 
paraspitalor, ndihmon në edukimin shëndetësor të popullatës, nxënësve të 
shkollave, dhe zhvillon forma të tjera bashkëpunimi në kushte emergjente.  
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36.6. Bashkëpunimi i ndërsjellë i niveleve të organizimit të Shërbimit shëndetësor 
ndodh pashmangshëm në kuptim të:  
a) Përfitimit të pacientëve emergjentë në tërë territorin e Kosovës;  
b) Përfitimit dhe shkëmbimit të përvojave të njëri-tjetrit;  
c) Emergjenca spitalore ndihmon gjithanshëm emergjencën paraspitalore;  
d) Departamenti Universitar i Emergjencës, vertikalisht dhe horizontalisht e 

ndihmon Shërbimin mjekësor emergjent në:  
(i) i shkollimin dhe trajnimin e kuadrit mjekësor;  
(ii) përpilimin e protokolleve profesionale spitalore dhe paraspitalore;  
(iii) përpilimin e rregulloreve të punës dhe akteve tjera nënligjore.  

36.7. Bashkëpunimin ndërkombëtar, e udhëheq Departamenti Universitar i 
Emergjencës Mjekësore në kuptimin e ndërsjellët: 
a) në përfitimin e përvojave shkencore nga emergjencat mjekësore më të 

zhvilluara të kohës;  
b) në zhvillimin e planprogrameve të specializimit;  
c) në edukimin dhe perfeksionimin e kuadrit mjekësor;  
d) në shkëmbimin e përvojave të ndërsjella në rajon;  
e) në organizimin e simpoziumeve, konferencave shkencore, profesionale dhe 

kongreseve.  
 

KAPITULLI IX 
SISTEMI INFORMATIV SHËNDETËSOR NË EMERGJENCËN MJEKËSORE 
 

Neni 37 
 
Sistemi informativ Shëndetësor në Shërbimin e Mjekësisë Emergjente, i referohet 
Kapitullit XI, të Ligjit për Shëndetësi të Kosovës. 
 

KAPITULLI X 
SISTEMI I KOMUNIKIMIT NË EMERGJENCËN MJEKËSORE 

 
Neni 38 

 
Sistemi i Komunikimit në Shërbimin e Emergjencës Mjekësore (SKEM) është një 
komponentë e këtij shërbimi që i shërben pacientit dhe personelit mjekësor, për të 
fituar efektivitetin dhe profesionalizmin në këtë degë. 
 

Neni 39 
 
SKEM shtrihet vertikalisht dhe horizontalisht në tërë kompleksin organizativ të 
Shërbimit emergjent mjekësor. 
 

Neni 40 
 
SKEM shërbehet me 2 kode të veçanta radiovalësh dhe përmban aparaturë të 
sofistifikuar për radiolidhje: 

a) Tokë-tokë dhe  
b) Tokë-ajër.  
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Neni 41 
 
Ky sistem funksionon sipas logjikës teknologjike me shifra për secilën njësi 
organizative dhe me: 

a) Bazat në Qendrat emergjente në nivelin primar dhe sekondar, në Qendrat 
Dispeçerike dhe në Departamentin Universitar t emergjencës;  

b) Njësitë në Ambulancat tokësore dhe ajrore.  
 

Neni 42 
 
Shërbimi emergjent mjekësor përdor numrin e veçantë publik të telefonit. 
 

Neni 43 
 
Shërbimi emergjent mjekësor për nevoja të veta bashkëpunon edhe me Shërbimin e 
Telemjekësisë Kosovare. 
 

KAPITULLI XI 
DISPOZITA TË VEÇANTA 

 
Disiplina dhe përgjegjësitë 

Neni 44 
 
Disiplina dhe përgjegjësitë në punë i referohen Kapitullit XXIII, Neni 118,119 dhe 
Neni 120 të Ligjit për Shëndetësi të Kosovës. 
 

KAPITULLI XII 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 45 

 
Të gjithë personat juridikë dhe fizikë të cilët në pajtim me Nenin 1, ushtrojnë 
veprimtari shëndetësore, duhet të harmonizojnë organizimin dhe punën në pajtim me 
këtë Ligj. 
 

Neni 46 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHËNDETËSI 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj ka për qëllim sigurimin e bazës ligjore për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit 
të qytetarëve të Republikës së Kosovës nëpërmjet promovimit të shëndetit, aktiviteteve 
parandaluese, dhe ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe kualitative të kujdesit 
shëndetësor. 
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Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Me këtë ligj përcaktohen:  

1.1. të drejtat dhe detyrimet në fushën e shëndetësisë;  
1.2. parimet e kujdesit shëndetësor;  
1.3. sistemi i kujdesit shëndetësor;  
1.4. veprimtaria e institucioneve shëndetësore;  
1.5. mbikëqyrja e shërbimeve shëndetësore.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Qeveria - Qeveria e Republikës së Kosovës;  
1.2. Ministria - Ministria e Shëndetësisë;  
1.3. Komuna - njësia themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale në 

Republikën e Kosovës;  
1.4. Qytetari - personi me shtetësi të Republikës së Kosovës sipas Ligjit mbi 

Shtetësinë e Kosovës, ose personi i kualifikuar si refugjat në pajtim me 
ligjin;  

1.5. Banori - bartësi i lejes së qëndrimit në territorin e Republikës së Kosovës të 
lëshuar nga autoriteti kompetent, si edhe personi me status zyrtar të 
refugjatit;  

1.6. Shfrytëzuesi i shërbimeve shëndetësore - personi i cili i shfrytëzon 
shërbimet shëndetësore;  

1.7. Anëtari i familjes së ngushtë - bashkëshorti/ja, fëmiu, fëmiu i adoptuar, 
prindi (thjeshtri, njerka), vëllau dhe motra, deri në moshën tetëmbëdhjetë 
(18) vjeçare;  

1.8. Personi me aftësi të kufizuar - personi me aftësi përkohësisht ose përherë 
dhe plotësisht të kufizuar i cili ka më shumë se tetëmbëdhjetë (18) vite dhe 
më pak se gjashtëdhjetë e pesë (65) vite; që ka diagnozën mjekësore të 
gjendjes së tillë: fizike, ndijore, dhe mendore; të sëmundjes ose të aftësisë së 
kufizuar, që e bënë atë të paaftë për çfarëdo pune shpërblyese, dhe për të 
cilin, pas vlerësimit profesional, Ministria përkatëse ka marr vendim se i 
përmbush kriteret e përcaktuara me ligj;  

1.9. Invalidi i punës - personi të cilit në pajtim me ligjin i është njohur e drejta e 
invaliditetit të punës;  

1.10. Invalidi i luftës - pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilit në 
pajtim me ligjin i është njohur e drejta e invaliditetit si pasojë e luftës;  

1.11. Invalidi civil i luftës - personi të cilit nga organi kompetent i është njohur e 
drejta e invaliditetit si pasojë e luftës dhe burgosjes politike;  

1.12. Agjensioni i Financimit Shëndetësor (AFSH) - agjencion ekzekutiv i 
Ministrisë, para-ardhës i Fondit të sigurimit publik shëndetësor, që në emër 
të shtetit realizon të drejtat, obligimet, përgjegjësitë, dhe autorizimet 
përkitazi me kontraktimin, blerjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga 
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institucionet shëndetësore në të gjitha format e pronësisë, si dhe 
grumbullimin e të gjitha mjeteve financiare për këtë qëllim.  

1.13. Fondi i Sigurimit Shëndetësor - institucion i sigurimit publik shëndetësor 
me cilësi të personit juridik që ka të drejta, obligime, përgjegjësi dhe 
autorizime të përcaktuara me ligj të veçantë.  

1.14. Akreditim - procedura e njohjes zyrtare, nga një organ i autorizuar nga 
Ministria, të kompetencës së një institucioni shëndetësor për vlerësimin e 
konformitetit me standardet dhe rregullat teknike për të kryer veprimtarinë 
shëndetësore për të cilën është licencuar.  

1.15. Licencim - procedura për dhënien e lejes profesionistit shëndetësor ose 
institucionit shëndetësor që të merret me veprimtari shëndetësore në Kosovë 
dhe që është i autorizuar ta ushtrojë veprimtarinë shëndetësore në pajtim me 
ligjin e zbatueshëm në Kosovë.  

1.16. Lista e barërave dhe materialit shpenzues - Lista e produkteve mjekësore 
dhe materialeve shpenzuese që mbulohen nga Qeveria dhe bashkë-pagesat e 
qytetarëve;  

1.17. Bashkë-pagesa, mjetet financiare që me qëllim të financimit të shërbimeve 
të kujdesit shëndetësor paguhen nga qytetarët dhe banorët të cilët në pajtim 
me këtë ligj nuk janë të liruar nga bashkë-pagesat me rastin e shfrytëzimit të 
shërbimeve shëndetësore në institucionin publik ose privat, ose në 
institucionin që është pjesë e partneritetit publiko-privat shëndetësor, të 
kontraktuar nga AFSH;  

1.18. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës - organizatë e 
pavarur shëndetësore me rëndësi të veçantë publike në nivelin e kujdesit 
dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor, me cilësi të personit juridik, që 
ka të drejta, obligime, përgjegjësi dhe autorizime të përcaktuara me këtë 
ligj.  

1.19. Lista e shërbimeve të kujdesit shëndetësor - Lista e formave dhe llojeve 
të shërbimeve të kujdesit shëndetësor që mbulohen nga Qeveria dhe nga 
bashkë-pagesat (përfshirë Listën e produkteve mjekësore dhe materialeve 
shpenzuese) e cila përpilohet nga komiteti teknik i emëruar nga Ministri i 
Shëndetësisë. Lista mund të modifikohet sipas nevojës në bazë të vlerësimit 
të Ministrisë. 

1.20. Profesionisti shëndetësor - punëtori që ofron shërbime shëndetësore;  
1.21. I diplomuar - personi që ka përfunduar studimet themelore universitare;  
1.22. Specialist - kualifikimi profesional i fituar gjatë shkollimit specialistik pas-

diplomik, të kryer në Republikën e Kosovës ose jashtë saj, që është i njohur 
dhe i nostrifikuar në pajtim me këtë ligj;  

1.23. Sub-specialist - kualifikimi i ngushtë profesional i fituar gjatë shkollimit 
pas-specialistik në Republikën e Kosovës ose jashtë saj, që është i njohur 
dhe i nostrifikuar nga organi i autorizuar ose i njohur në pajtim me këtë ligj;  

1.24. Bashkëpunëtori shëndetësor - personi i cili nuk e ka kryer shkollimin 
formal medicinal, që me qëllim të realizimit të veprimtarisë shëndetësore 
është i punësuar në institucion shëndetësor;  

1.25. Shërbimi shëndetësor i burgjeve të Republikës së Kosovës - shërbim 
autonom profesional, që në mënyrë të vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse 
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kujdeset për shëndetin e qytetarëve dhe banorëve të vendosur në 
institucionet korrektuese;  

1.26. Kujdesi shëndetësor - masat dhe veprimet që ndërmerren nga organizatat, 
institucionet, dhe profesionistët shёndetёsor, që për qëllim parësor kanë 
përmirësimin e shëndetit të qytetarëve dhe të banorëve;  

1.27. Mjekësia familjare - kujdesi personal, gjithëpërfshirës, dhe të 
vazhdueshëm për individin në kontekstin e familjes dhe bashkësisë  

1.28. Shërbimi profesional - organizimi administrativ dhe profesional i 
institucioneve shëndetësore brenda një lëmie specialistike, që ka për qëllim 
sigurimin e vazhdimësisë së kujdesit shëndetësor në të gjitha nivelet e 
organizimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor;  

1.29. Institucioni shëndetësor - institucioni i themeluar nga personi juridik ose 
fizik që ofron shërbime të kujdesit shëndetësor, në bazë të licencës së 
lëshuar në pajtim me këtë ligj;  

1.30. Institucioni shëndetësor humanitar, institucioni shëndetësor i themeluar 
nga organizata joqeveritare dhe jopërfituese me seli në Republikën e 
Kosovës që është e licencuar për veprimtari shëndetësore;  

1.31. Themelues - Ministria, Kuvendi i Komunës si dhe personat fizik dhe 
juridik, të cilët kanë të drejtë të themelojnë institucionin shëndetësor në 
pajtim me këtë ligj;  

1.32. Dokumentacioni mjekësor - dorëshkrimet, shënimet ose të dhënat e tjera 
përkitazi me identitetin personal të shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 
dhe gjendjes së tij shëndetësore në të cilat ka qasje profesionisti shëndetësor 
gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore;  

1.33. Fshehtësia profesionale - ruajtja e të dhënave për gjendjen shëndetësore të 
shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore nga qasja në to prej personave të 
paautorizuar;  

1.34. Emergjenca - ndryshimi i përnjëhershëm i gjendjes shëndetësore, që në rast 
të mungesës së ofrimit të shërbimit të shpejtë shëndetësor rrezikon jetën ose 
dëmton seriozisht shëndetin e qytetarit ose banorit;  

1.35. Urgjenca - ndryshimi i përnjëhershëm i gjendjes shëndetësore që kërkon 
kujdes të shpejtë shëndetësor, por që nuk rrezikon drejtpërdrejt jetën ose 
nuk dëmton seriozisht shëndetin e qytetarit ose banorit.  

1.36. Gjendja e urgjencës - çdo lloj ngjarje e paparashikueshme që rrezikon 
jetën, integritetin fizik dhe shëndetin e qytetarëve dhe banorëve ose 
funksionimin e institucioneve shëndetësore, që cilësohet me shpërputhje të 
madhe ndërmjet nevojave për kujdesin shëndetësor dhe mundësive në 
dispozicion; 

1.37. Sterilizimi artificial - procedura mjekësore që ka për qëllim humbjen e 
aftësisë së mbarësimit; 

1.38. Transplante - janë organet, qelizat dhe indet me origjinë njerëzore ose 
shtazore të destinuara për tu transferuar te njeriu;  

1.39. Transplantimi - çvendosje e transplantit brenda të njëjtit individ, midis 
individëve të të njëjtës specie, midis individëve të specieve të ndryshme, 
dhe midis individëve identik nga pikëpamja gjenetik, që zbatohet vetëm për 
nevoja mjekësore dhe kur vlerësohet se kjo është e domosdoshme për të 
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siguruar jetën dhe shëndetin e marrësit të transplantit;  
1.40. Frytnimi i asistuar - proces nëpërmjet të cilit qelizat vezë fekondohen me 

spermatozoid jashtë trupit, in vitro;  
1.41. Trajtimi para-mjekësor dhe alternativ - metodat e trajtimit që janë të 

regjistruara nga shoqatat profesionale; dhe që duke qenë se nuk janë në 
pajtim me doktrinën aktuale mjekësore nuk përfshihen në shërbimet zyrtare 
shëndetësore.  

2. Në këtë ligj, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe: njëjësi përfshin 
shumësin dhe shumësi njëjësin; dhe “ai” përfshin “ajo” dhe “tij” përfshin “saj”.  

 
Neni 4 

Të drejtat dhe përgjegjësitë në kujdesin shëndetësor 
 
1. Zbatimi i këtij ligji do të bëhet duke respektuar dinjitetin, të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe 
me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, që garantohen me Kushtetutë, 
dhe zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës. 

2. Të gjithë qytetarët dhe banorët kanë të drejtë të qasjes së barabartë në kujdesin 
shëndetësor.  

3. Secili shtetas dhe banor është i obliguar të përkujdeset për shëndetin e tij.  
4. Qytetarët dhe banorët, në mënyrë të organizuar, nëpërmjet shoqatave ose 

individëve të emëruar, marrin pjesë aktive në krijimin e kushteve më të favorshme 
për zbatimin e veprimtarisë shëndetësore dhe realizimin e të drejtave të tyre në 
kuadër të kësaj veprimtarie.  

5. Të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetar, banorëve, dhe shfrytëzuesve të tjerë të 
shërbimeve shëndetësore në kujdesin shëndetësor rregullohen me Ligjin për të 
drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor.  

 
KREU II 

KUJDESI SHËNDETËSOR 
 

Neni 5 
Parimet e kujdesit shëndetësor 

 
1. Kujdesi shëndetësor zbatohet duke u udhëhequr nga parimet themelore, si vijon:  

1.1. Barazia  
1.1.1. sigurimi i qasjes së plotë ndaj shërbimeve në Listën e shërbimeve të 

kujdesit shëndetësor, pas përcaktimit të saj; për të gjithë qytetarët 
dhe banorët, përfshirë qasjen e lehtë deri te institucionet 
shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara;  

1.1.2. shpërndarja e drejtë e burimeve publike për kujdesin shëndetësor 
duke pasur dallimet socio-ekonomike;  

1.1.3. barazia e plotë e sektorit publik, privat, dhe partneritetit publik-
privat gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor, në pajtim me këtë ligj.  

1.2. gjithë-përfshirja dhe jo diskriminimi: standarde të barabarta në kujdesin 
shëndetësor për të gjithë qytetarët dhe banorët duke siguruar standardet 
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gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor, si 
dhe sigurim i kujdesit shëndetësor pa diskriminim në bazë të gjinisë, 
kombit, racës, ngjyrës, gjuhës, fesë, bindjeve politike, gjendjes sociale, 
orientimit seksual, shkallës së aftësive fizike dhe mendore, statusit familjar 
dhe moshës.  

1.3. cilësia: aplikimi i standardeve ndërkombëtare në organizimin, zhvillimin, 
dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor përkitazi me të gjitha aspektet, përfshirë: 
trajtimin e fokusuar në pacientë, përdorimin e resurseve, organizimin e 
punës, trajnimin, edukimin, licencimin, akreditimin, udhëzimet etike, dhe 
mbrojtjen e interesave të shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore.  

1.4. ndershmëria dhe llogaridhënia;  
1.5. dhënia e prioritetit intervenimeve kost-efektive të kujdesit shëndetësor, të 

bazuara në të dhëna;  
1.6. qëndrueshmëria dhe vazhdueshmëria;  
1.7. parandalimi dhe zbulimi i hershëm i sëmundjeve nëpërmjet promovimit 

shëndetësor, detektimit, dhe politikave publike shumë-sektoriale për 
përmirësimin e shëndetit;  

1.8. bashkë-përgjegjësia dhe solidariteti.  
 

Neni 6 
Veprimtaria shëndetësore 

 
Institucionet e Republikës së Kosovës; institucionet shëndetësore; personat juridik dhe 
fizik, në pajtim me të drejtat dhe detyrimet e tyre, obligohen që të marrin masat e 
nevojshme për zbatimin e parimeve dhe masave të kujdesit shëndetësor, në pajtim me 
politikat dhe prioritetet e përcaktuara nga Ministria. 
 

Neni 7 
Mbikëqyrja e veprimtarisë shëndetësore 

 
1. Veprimtaria shëndetësore është veprimtari me interes të veçantë publik.  
2. Shërbimet dhe veprimtaria e kujdesit shëndetësor i nënshtrohet mbikëqyrjes së 

zbatimit të ligjshmërisë që e siguron Ministria dhe mbikëqyrjes profesionale që e 
siguron Oda e profesionistëve shëndetësor nga neni 78 i këtij ligji.  

 
KREU III 

POLITIKAT ZHVILLIMORE NË SHËNDETËSI 
 

Neni 8 
Politikat për kujdesin shëndetësor 

 
1. Ministria, përpilon politika dhe zbaton ligjet e një sistemi jo-diskriminues dhe të 

përgjegjshëm për kujdesin shëndetësor të bazuara në analiza profesionale dhe të 
dhëna shkencore.  

2. Ministria, vendos normative dhe standarde dhe nxjerr udhëzime për sektorin e 
shëndetësisë, duke i respektuar standardet e përkatëse ndërkombëtare.  
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3. Ministria, ndërmerr të gjitha masat e përcaktuara me ligj për realizimin e 
veprimeve të duhura me qëllim të zbatimit dhe mbrojtjes së të drejtave të 
qytetarëve, banorëve dhe shfrytëzuesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore, në 
kujdesin shëndetësor.  

 
Neni 9 

Udhëheqja dhe Roli Rregullator 
 
1. Funksionet udhëheqëse dhe rregullatore të Ministrisë përfshijnë:  

1.1. zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe ligjeve që sigurojnë sistem jo 
diskriminues dhe të përgjegjshëm të kujdesit shëndetësor;  

1.2. koordinimin e aktiviteteve për zhvillimin dhe zbatimin koherent të 
politikave shëndetësore;  

1.3. vendosjen e normave dhe standardeve si dhe nxjerrjen e akteve nën-ligjore për 
sektorin e shëndetësisë duke i respektuar standardet përkatëse ndërkombëtare;  

1.4. mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve nga nën-paragrafi 1.3, paragrafi 1. i 
këtij neni, përfshirë edhe inspektimin dhe shërbimet e tjera, sipas nevojës;  

1.5. përcjelljen e situatës dhe zbatimin e masave adekuate për parandalimin, 
identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve në sektorin e shëndetësisë;  

1.6. menaxhimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor;  
1.7. zhvillimi i burimeve institucionale dhe njerëzore në shëndetësi të 

domosdoshme për zvogëlimin e nevojës për trajtim jashtë vendit;  
1.8. përkrahjen e pjesëmarrjes, iniciativave dhe zhvillimit të aktiviteteve të 

qytetarëve dhe të banorëve që ndërlidhen me shëndetin;  
1.9. zhvillimin dhe pjesëmarrjen në fushatat për informim publik dhe projektet e 

tjera të promovimit shëndetësor me qëllim të rritjes së shkallës së vetëdijes 
publike dhe pajtueshmërisë me standardet shëndetësore;  

1.10. përkrahjen e zhvillimit të arsimimit dhe edukimit shëndetësor me qëllim të 
ngritjes së njohurive dhe kompetencave në lëmin e shëndetësisë;  

1.11. mbikëqyrjen e kontrollit të cilësisë së ujit dhe ushqimit me qëllim të 
mbrojtjes së konsumatorëve, në bashkëpunim me ministritë përkatëse, në 
pajtim me ligjin;  

1.12. planifikimin e resurseve njerëzore në shëndetësi  
1.13. Ministria mund të formojë komisione, komitete, borde, këshilla profesionale 

dhe trupa të tjerë profesional për çështje dhe lëmi të caktuara, në pajtim me 
këtë ligj dhe aktet përcjellëse nën-ligjore. 

 
Neni 10 

Politikat Zhvillimore në Shëndetësi 
 
1. Zbatimi i politikave zhvillimore në shëndetësi është përgjegjësi e Ministrisë e cila 

nëpërmjet planeve sektoriale, organizimit, financimit, standardeve, rregullimit, dhe 
menaxhimit siguron mbështetje për përmirësimin e shëndetit duke udhëzuar 
sjelljen e institucioneve të tjera qeveritare, komunale, të punësuarve, të 
punëdhënësve, të shoqërisë civile, të qytetarëve, të banorëve, dhe të sistemit të 
kujdesit shëndetësor.  
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2. Politikat zhvillimore në shëndetësi definohen nëpërmjet planeve:  
2.1. trategjike;  
2.2. afat-mesme;  
2.3. operative.  

3. Planet strategjike, afatmesme, dhe operative përpilohen në bazë të kritereve dhe 
për cikle kohore të përcaktuara nga Qeveria.  

4. Planin strategjik e miraton Kuvendi i Kosovës.  
5. Planin afatmesëm të zhvillimit të kujdesit shёndetёsor e miraton Qeveria.  
6. Planin operativ të zhvillimit të kujdesit parësor shëndetësor, e miraton Ministria në 

propozim të Kuvendit të komunës, në pajtim me planin afat-mesëm të miratuar nga 
Qeveria.  

7. Planin operativ të zhvillimit të kujdesit dytësor dhe tretёsor shёndetёsor e miraton 
Qeveria.  

8. Procedurat e detajizuara rreth përgatitjes së planeve: strategjike, afat-mesme dhe 
operative për të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor përcaktohen me aktin nën-
ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
KREU IV 

ZBATIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 
 

Neni 11 
Shërbimet 

 
1. Shërbimet e kujdesit shëndetësor organizohen dhe ofrohen nga ofruesit e shërbimeve 

shëndetësore si shërbime: spitalore, jashtëspitalore, shtëpiake, dhe emergjente.  
2. Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen në pajtim me procedurat dhe kushtet e 

përcaktuara me këtë ligj dhe aktet përcjellëse nën-ligjore.  
3. Shërbimet e kujdesit shëndetësor për personat që nuk janë qytetarë ose banorë të 

Republikës së Kosovës bëhen me pagesë dhe rregullohen me akt nën-ligjor, të 
nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 12 

Masat dhe veprimet 
 
1. Kujdesi shëndetësor zbatohet nëpërmjet masave dhe veprimeve, si në vijim: 

1.1. ruajtja dhe përparimi i mënyrave të shëndosha të jetesës nëpërmjet 
promovimit shëndetësor dhe aktiviteteve edukative të organizuara me qëllim 
të ngritjes së kulturës shëndetësore të qytetarëve dhe të banorëve;  

1.2. zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse dhe eliminimi i shkaktarëve të tyre 
duke evituar rrethanat që kanë mundësuar shfaqjen e epidemive;  

1.3. zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve akute, si dhe mjekimi i 
sëmundjeve kronike masive jo-ngjitëse nga regjistri zyrtar, përfshirë 
rehabilitimin pas tyre;  

1.4. parandalimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve malinje, veçanërisht 
i kancerit të gjirit, kancerit të qafës së mitrës, dhe kancerit kolorektal.  

1.5. parandalimi i lëndimeve në punë dhe i sëmundjeve profesionale;  
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1.6. parandalimi, zbulimi hershëm, dhe trajtimi i sëmundjeve të vartësisë, 
sëmundjeve me bartje seksuale, dhe HIV infeksionit“.  

1.7. sigurimi i furnizimit me barna, materiale shpenzuese, si dhe pajisje 
medicinale;  

1.8. trajtimi, rehabilitimi dhe resocializimi i të sëmurëve kronik mendor në 
bashkësi;  

1.9. trajtimi, rehabilitimi psikosocial dhe resocializimi i personave me aftësi të 
kufizuara në bashkësi;  

1.10. sigurimi i kushteve për ruajtjen e shëndetit të shtatzënave dhe të lehonave; 
fillimin e shëndoshë të jetës; si dhe zhvillimin e shëndoshë të fëmijëve dhe 
të rinjve;  

1.11. ndërmarrja e masave për parandalimin dhe eliminimin e pasojave 
shëndetësore të shkaktuara nga gjendjet emergjente;  

1.12. organizimi i shërbimit emergjent në bazë të ligjit të veçantë;  
1.13. zbatimi i sistemit unik të mbledhjes së të dhënave dhe informimit në 

shëndetësi;  
1.14. organizimi dhe zbatimi i mbikëqyrjes profesionale dhe juridike;  
1.15. zbatimi i aktiviteteve në grumbullimin vullnetar të gjakut;  
1.16. ndërmarrja e masave përkitazi me mbrojtjen nga shkaktarët e dëmshëm 

mjedisor; fizik, kimik, dhe biologjik;  
1.17. parandalimi i anomalive kongjenitale dhe zbulimi i tyre i hershëm;  
1.18. parandalimi dhe zbulimi i hershëm i kariesit, sëmundjeve të gojës dhe 

anomalive oro-faciale;  
1.19. shërbimi i kujdesit shëndetësor në shtëpi për qytetarët dhe banorët në 

nevojë, veçanërisht për personat e palëvizshëm.  
 

Neni 13 
Standardet 

 
1. Praktikat më të mira të kujdesit shëndetësor përcaktohen në formë të udhëzuesve të 

praktikës klinike, standardeve, protokolleve dhe rekomandimeve të tjera nga Odat 
e profesionistëve shëndetësorë nga neni 78 i këtij ligji, në bashkëpunim me 
shoqatat përkatëse profesionale.  

2. Gjatë zbatimit të kujdesit shëndetësor institucionet dhe profesionistët shëndetësorë, 
personat juridik, qytetarët dhe banorët, brenda të drejtave dhe detyrimeve të tyre 
duhet të ndërmarrin masat e nevojshme për sigurimin e standardeve cilësore dhe 
sasiore të kujdesit shëndetësor, të përcaktuara me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga 
Ministria. 

3. Sistemi i menaxhimit të cilёsisё sё kujdesit shёndetёsor përcaktohet me aktin nën-
ligjor nga paragrafi 2. i këtij neni. 

 
Neni 14 

Kushtet dhe procedurat e zbatimit të kujdesit shëndetësor 
 
1. Kujdesi shëndetësor zbatohet në institucionin shëndetësor, ose në banesë të 

qytetarit ose të banorit, si dhe në vende të tjera atëherë kur qytetari ose banori ka 
nevojë për kujdes shëndetësor emergjent.  
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2. Kujdesi shëndetësor në institucionin shëndetësor ushtrohet sipas kushteve dhe 
procedurave të përcaktuara me këtë ligj, aktet nën-ligjore, si dhe aktet e tjera të 
përgjithshme të institucionit shëndetësor.  

3. Kujdesi shëndetësor në format e tjera të veprimtarisë shëndetësore ushtrohet sipas 
kushteve dhe procedurave të përcaktuara me këtë ligj, dhe aktet e tjera nën-ligjore.  

4. Veprimtaria shëndetësore e shtetasve të huaj rregullohet me akt nën-ligjor, të 
propozuar nga Ministria dhe të miratuar nga Qeveria.  

 
KREU V 

ORGANIZIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 
 

Neni 15 
Nivelet e kujdesit shëndetësor 

 
1. Kujdesi shëndetësor organizohet dhe zbatohet në tri (3) nivele: parësor, dytësor 

dhe tretësor.  
2. Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen nga institucionet shëndetësore publike, 

private dhe publiko–private.  
3. Kujdesi shëndetësor sigurohet në nivel: shteti, komune, punëdhënësi, në mënyrë 

individuale dhe në nivel të shërbimit profesional.  
4. Ndarja e aktiviteteve ndërmjet niveleve të kujdesit shëndetësor realizohet në pajtim 

me strategjinë kombëtare të shëndetësisë, si dhe bazuar në parimin e kujdesit 
parësor shëndetësor si pikë hyrëse dhe themel të sistemit shëndetësor.  

5. Qasja në kujdes shëndetësor sigurohet gjatë njëzet e katër (24) orëve pa ndërprerje, 
nëpërmjet: punës në orar të rregullt, punës në ndërrime, kujdestarisë, si dhe punës 
në kuadër të shërbimit të urgjencës, në pajtim me orarin e përcaktuar nga 
institucioni shëndetësor.  

 
Neni 16 

Sistemi unik 
 
1. Ministria rregullon, mbikëqyrë, dhe kontrollon zbatimin e kujdesit shëndetësor në 

institucionet: publike, private, dhe publiko-private, në të tri nivelet e kujdesit 
shëndetësor.  

2. Kujdesi shëndetësor i qytetarëve në tri (3) nivelet e organizimit brenda sistemit 
unik sigurohet vetëm në institucionet e licencuara shëndetësore, në pajtim me këtë 
ligj dhe aktet përcjellëse nën-ligjore.  

3. Tërësia dhe vazhdimësia e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në të tre nivelet e 
organizimit sigurohet me zbatimin e plotë të sistemit të referimit nga niveli parësor 
në atë dytësor, dhe nga niveli dytësor në atë tretësor të kujdesit shëndetësor, si dhe 
me zbatimin e koordinimit dhe komunikimit të ndërsjellë në mes të niveleve të 
kujdesit shëndetësor. 
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Neni 17 
Llojet e institucioneve shëndetësore 

 
1. Llojet e institucioneve në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës janë të 

njëjta në sektorin: publik, privat, dhe publiko-privat.  
2. Institucionet e nivelit parësor të kujdesit shëndetësor janë:  

2.1. Qendra kryesore e mjekësisë familjare me njësitë përbërëse të përcaktuara 
me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria;  

3. Institucionet e nivelit dytësor të kujdesit shëndetësor janë:  
3.1. Spitali i përgjithshëm dhe special me njësitë përbërëse të përcaktuara me 

aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria;  
3.2. Poliklinika specialistike;  
3.3. Ambulanca specialistike  
3.4. Ambulanca stomatologjike  
3.5. Qendra e shëndetit mendor me Shtëpinë për integrim në bashkësi;  
3.6. Qendra e transfuzionit të gjakut;  
3.7. Qendra e rehabilitimit fizikal dhe klimatik;  
3.8. Qendra e mjekësisë sportive;  
3.9. Qendra e mjekësisë së punës;  
3.10. Qendrat rajonale të shëndetësisë publike.  
3.11. Qendra për rehabilitimin e të dëgjuarit dhe të folurit.  

4. Institucionet e nivelit tretësor të kujdesit shëndetësor janë:  
4.1. Qendra klinike universitare;  
4.2. Qendra klinike universitare stomatologjike;  
4.3. Instituti kombëtar i shëndetësisë publike;  
4.4. Qendra kombëtare e mjekësisë së punës;  
4.5. Qendra kombëtare e mjekësisë Sportive;  
4.6. Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut;  
4.7. Qendra kombëtare e telemjekësisë.  

5. Barnatoret janë institucione shëndetësore që funksionojnë në të tri (3) nivelet e 
kujdesit shëndetësor.  

6. Institucionet në shërbimin shëndetësor të burgjeve janë:  
6.1. Ambulanca e burgut;  
6.2. Stacionari i burgut;  
6.3. Institucioni shëndetësor për trajtimin e personave me nevoja të veçanta;  
6.4. Institucioni shëndetësor për kujdesin e nënës dhe fëmiut.  

 
Neni 18 

Kujdesi parësor shëndetësor 
 
1. Kujdesi parësor shëndetësor sigurohet në pajtim me politikat, planet, dhe 

standardet e përcaktuara me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria;  
2. Kujdesi parësor shëndetësor përfshin:  

2.1. Promovimin shëndetësor, parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin, 
mjekimin, dhe rehabilitimin, që kanë të bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe 
lëndimet, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike;  
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2.2. Mbrojtjen parandaluese nëpërmjet programeve të promovimit të shëndetit 
dhe vizitave sistematike të fëmijëve dhe të rinjve në shkollat fillore, të 
mesme, dhe të larta në territorin e Komunës.  

2.3. ruajtjen dhe përparimin e shëndetit publik, përfshirë sero-profilaksinë, 
vaksino-profilaksinë, dhe kimio-profilaksinë në pajtim me ligjin, si dhe 
arsimimin dhe edukimin sistematik shëndetësor të popullatës;  

2.4. promovimin e shëndetit oral dhe kujdesit për shëndetin e dhëmbëve;  
2.5. diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi i tuberkulozës;  
2.6. organizimin e shërbimeve të urgjencës dhe emergjencës mjekësore si pjesë e 

sistemit unik të shërbimeve në të tri nivelet e kujdesit shëndetësor;  
2.7. shërbimet e kujdesit shëndetësor për nëna dhe fëmijë dhe shërbimet e 

planifikimit familjar;  
2.8. shërbimet e shëndetit mendor.  

3. Komunat janë përgjegjëse për kujdesin parësor shëndetësor publik dhe për 
vlerësimin e gjendjes shëndetësore të qytetarëve në territorin e tyre.  

4. Komunat obligohen të zbatojnë me prioritet masat prioritare të promovimit dhe 
parandalimit në kujdesin shëndetësor.  

5. Kujdesi parësor shëndetësor sigurohet dhe zbatohet brenda kornizës shërbimeve të 
mjekësisë familjare, në pajtim me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

6. Përbërja e ekipit të mjekësisë familjare përcaktohet me aktin nën-ligjor nga 
paragrafi 1. i këtij neni.  

7. Çdo qytetar dhe banor me vështirësi shëndetësore është i obliguar të lajmërohet 
fillimisht tek mjeku familjar, me përjashtim të rasteve emergjente.  

8. Prej çdo qytetari dhe banori do të kërkohet të përcaktohet për një mjek familjar.  
9. Çdo qytetar dhe banor ka të drejtë të përzgjedhë mjekun familjar në komunën ku 

jeton, brenda zonës së përfshirjes të përcaktuar nga komuna, dhe ka të drejtë ta 
ndërroj atë;  

10. Profesionistët në kujdesin parësor shëndetësor do të bashkëpunojnë me 
profesionistët shëndetësor në nivelin dytësor dhe tretësor, në pajtim me këtë ligj.  

11. Me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore, institucionet në nivel 
parësor të kujdesit shëndetësor do të sigurojnë bashkëpunimin ndërsektoral me 
shërbimet e mirëqenies sociale, me shërbimet edukativo arsimore dhe organet e 
sigurisë publike, me organizatat e veçanta profesionale, si dhe me organizatat 
humanitare qeveritare e joqeveritare.  

12. Standardet e organizimit dhe funksionimit të shërbimit të mjekësisë familjare, 
përcaktohen me aktin nën-ligjor nga paragrafi 1. i këtij neni.  

13. Me qëllim të mbështetjes së shërbimeve të mjekësisë familjare, Ministria 
mbikëqyrë dhe rregullon shërbimet e integruara të kujdesit parësor shëndetësor, në 
pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 19 

Kujdesi dytësor shëndetësor 
 
1. Kujdesi dytësor shëndetësor përfshinë: shërbimet spitalore, shërbimet jashtë-

spitalore: diagnostike; terapeutike, rehabilituese, transportin emergjent, si dhe 
shërbimet e shëndetësisë publike.  
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2. Organizimi dhe veprimtaria e institucioneve shëndetësore nga paragrafi 1. i këtij 
neni përcaktohet me akte nën-ligjore të nxjerra nga Ministria.  

 
Neni 20 

Kujdesi dytësor shëndetësor në komuna 
 
1. Kujdesi dytësor shëndetësor mund të organizohet edhe në nivelin komunal me 

kërkesën e Kuvendit përkatës komunal, dhe në pajtim me vendimin e Ministrit të 
Shëndetësisë.  

2. Institucionet e kujdesit shëndetësor që nuk janë pjesë e organizatës shëndetësore 
nga neni 68 i këtij ligji, në komunat ku kujdesi dytësor shëndetësor zbatohet në 
bazë të legjislacionit përkatës për vetëqeverisjen lokale, do të kenë kompetenca të 
zgjeruara për ofrimin e kujdesit shëndetësor sekondar, përfshirë këtu: regjistrimin 
dhe licencimin e institucioneve të kujdesit shëndetësor në bashkëpunim me 
Ministrinë; punësimin dhe pagesën e pagave dhe mëditjeve në pajtim me 
legjislacionin në fuqi; si dhe trajnimin e personelit dhe administratorëve të kujdesit 
shëndetësor, në bashkëpunim me Odat e profesionistëve shëndetësorë nga neni 78 i 
këtij ligji.  

3. Procedurat për zbatimin e kompetencave të kujdesit dytësor shëndetësor, 
rregullohen me këtë ligj dhe aktet e tjera nën-ligjore, përveç nëse nuk është 
përcaktuar ndryshe me legjislacionin përkatës për vetëqeverisje lokale.  

 
Neni 21 

Kujdesi tretësor shëndetësor 
 
1. Kujdesi tretёsor shёndetёsor organizohet dhe ofrohet në institucione të licencuara 

nga Ministria ku krahas veprimtarisë shëndetësore ofrohet edhe shkollim 
universitar, shkollim specialistik dhe sub-specialistik, si dhe puna kërkimore – 
shkencore.  

2. Kujdesi tretësor shëndetësor përfshinë: kujdesin e avancuar shëndetësor: spitalor, 
jashtë spitalor, dhe të shëndetësisë publike; shërbimet konziliare; dhe transportin 
emergjent.  

3. Institucionet nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të kenë Drejtor për arsim dhe 
shkencë, që propozohet nga fakulteti përkatës i shkencave mjekësore.  

4. Në institucionet nga paragrafi 1. i këtij neni udhëheqësit e njësive profesionale 
shëndetësore, krahas kualifikimit specialistik, duhet të kenë thirrje akademike të 
profesorit, ose në mungesë të profesorit, thirrje të doktorit të shkencave ose 
përgatitje të lartë profesionale, si dhe duhet të jenë të punësuar në orar të plotë të 
punës në këto institucione.  

5. Organizimi dhe zbatimi i procesit edukativ dhe arsimor në institucionet nga 
paragrafi 1. i këtij neni përcaktohet me akt nën-ligjor të propozuar nga Ministria e 
Shëndetësisë, Ministria përkatëse e arsimit, dhe Universiteti i Prishtinës, të 
miratuar nga Qeveria.  
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Neni 22 
Procesi edukativ-arsimor 

 
1. Procesi mësimor universitar, shkollimi specialistik, edukimi sub-specialistik, dhe 

zhvillimi i vazhdueshëm profesional ofrohen në institucionet e të tri niveleve të 
kujdesit shëndetësor, në pajtim me aktin nën-ligjor nga paragrafi 5. neni 21 i këtij 
ligji.  

2. Të gjithë profesionistët shëndetësorë me kualifikim specialistik që kanë më shumë 
se tri (3) vite të përvojës së punës specialistike në institucionet ku zhvillohet 
procesi edukativ–arsimor nga paragrafi  

3. i këtij neni janë mentor klinik dhe marrin kompensim financiar për punën e tyre në 
bazë të aktit nën-ligjor nga paragrafi 1. i këtij neni si dhe aktit nën-ligjor të nxjerrë 
nga Ministria.  

 
Neni 23 

Shërbimet profesionale shëndetësore 
 
Shërbimet profesionale shëndetësore organizohen me qëllim të sigurimit të kujdesit të 
integruar dhe të vazhdueshëm në fusha specifike të kujdesit shëndetësor, në bazë të 
aktit të veçantë nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria. 
 

Neni 24 
Referimi në institucionin tjetër shëndetësor 

 
Në rastin kur institucioni i kujdesit shëndetësor nuk është në gjendje që të ofrojë 
kujdesin e duhur shëndetësor brenda fushëveprimit të tij, ai është i obliguar që të 
udhëzojë qytetarin në institucionin tjetër shëndetësor që është në gjendje të trajtojë 
rastin e veçantë, shoqëruar me dokumentacionin përkatës medicinal duke e respektuar 
sistemin e referimit nga paragrafi 3. neni 16 i këtij ligji. 
 

KREU VI 
FORMAT E VEÇANTA TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

 
Neni 25 

Veprimtaria private shëndetësore 
 
1. Veprimtaria private në sektorin e shëndetësisë rregullohet me këtë ligj, dhe 

ushtrohet në bazë të parimit të barazisë së plotë me sektorin publik të shëndetësisë, 
përveç rasteve kur me këtë ligj përcaktohet ndryshe.  

2. Në sektorin privat të shëndetësisë nuk lejohet veprimtaria shëndetësore në këto 
lëmi:  
2.1. grumbullimi i gjakut dhe derivateve të tij;  
2.2. mjekësia ligjore dhe shërbimet e obduksionit;  
2.3. epidemiologjia (përveç dezinfektimit, dezinsektimit, dhe deratizimit 

parandalues), ekologjia humane, dhe mikrobiologjia e mjedisit.  
3. Organizimi dhe funksionimi i veprimtarive specifike shëndetësore në sektorin 

privat rregullohet me akte nën-ligjore, të nxjerra nga Ministria. 
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Neni 26 
Sektori farmaceutik 

 
1. Barërat në çdo nivel të kujdesit shëndetësor duhet të përshkruhen me emërtime 

ndërkombëtare të pambrojtura; përjashtim bëjnë preparatet e kombinuara dhe 
preparatet me lirim të ngadalshëm të substancës aktive, të cilët përshkruhen me 
emra të mbrojtur nga kompania farmaceutike.  

2. Barërat e përshkruara nga mjeku ose stomatologu mund të jepen vetëm nga ose në 
prezencën e farmacistit të licencuar.  

3. Sektori farmaceutik rregullohet me ligje të veçanta.  
 

Neni 27 
Shëndetësia publike 

 
Veprimtaria e shëndetësisë publike rregullohet me Ligjin për Shëndetin Publik. 
 

Neni 28 
Inspektorati Sanitar 

 
Punët, organizimi, autorizimet, detyrat, dhe kompetencat e Inspektoratit Sanitar 
përcaktohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 29 
Mjekësia e punës 

 
1. Mjekësia e punës si shërbim i kujdesit shëndetësor për punëtorë, ofrohet në kuadër 

të nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësorë.  
2. Themelimi, organizimi dhe veprimtaria e shërbimit profesional të mjekësisë së 

punës përcaktohen me akt nën-ligjor, të nxjerrë nga Ministria.  
 

Neni 30 
Gjaku dhe produktet e gjakut 

 
Grumbullimi, kontrolli, ruajtja, shpërndarja dhe transfuzioni i gjakut dhe produkteve të 
gjakut rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 31 
Shërbimet e mbrojtjes nga rrezatimi radioaktiv, substancat toksike, 

dhe substancat kancerogjene 
 
Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit për mbrojtjen nga rrezatimi radioaktiv, 
substancat toksike, dhe substancat kancerogjene dhe përgjegjësitë përkitazi me këtë, 
rregullohen me ligje të veçanta. 
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Neni 32 
Substancat psikoaktive dhe narkotike 

 
Prodhimi, qarkullimi me shumicë dhe pakicë, importi, eksporti, kalimi transit, 
transporti, blerja, furnizimi, shitja, posedimi, konsumimi, përdorimi dhe propagandimi 
i bimëve prej të cilave mund të përfitohen narkotikët, barnat narkotike, substancat 
psikotrope dhe prekursorët përkatës rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 33 
Mjekësia e sportit 

 
1. Mjekësia e sportit është formë e organizimit të kujdesit shëndetësor në nivelin 

dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor që veprimtarinë e saj e zbaton 
nëpërmjet përkujdesjes për gjendjen shëndetësore të sportistëve aktivë si dhe të 
qytetarëve të cilët merren në mënyrë rekreative me sport.  

2. Themelimi, organizimi dhe veprimtaria e Shërbimit profesional të mjekësisë së 
sportit përcaktohen me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 34 

Mjekësia fizikale dhe rehabilituese 
 
Mjekësia fizikale dhe rehabilituese ofrohet në nivelin dytësor dhe tretësor të kujdesit 
shëndetësor dhe rregullohet me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria. 
 

Neni 35 
Kujdesi shëndetësor në burgje 

 
1. Shërbimi i kujdesit shëndetësor në burgjet e Republikës së Kosovës organizohet 

dhe funksionon si pjesë integrale e sistemit shëndetësor të vendit.  
2. Shërbimi nga paragrafi 1. i këtij neni që funksionon në burgje të cilat janë nën 

autoritetin e Ministrisë së Drejtësisë, për shkak të specifikave organizohet dhe 
mbikëqyret nga departamenti përkatës në Ministrinë e Shëndetësisë.  

3. Kujdesi shëndetësor nga paragrafi 1. i këtij neni organizohet dhe zbatohet në 
pajtim me aktin nën-ligjor të propozuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria 
e Drejtësisë, dhe të miratuar nga Qeveria.  

 
Neni 36 

Kujdesi shëndetësor në Forcat e Sigurisë së Kosovës dhe në Policinë e Kosovës 
 
1. Kujdesi shëndetësor në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe në Policinë e Kosovës 

organizohet dhe funksionon si pjesë integrale e sistemit shëndetësor të vendit.  
2. Kujdesi shëndetësor nga paragrafi 1. i këtij neni zbatohet në pajtim me aktin nën-

ligjor të propozuar nga: Ministria, Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme, të miratuar nga Qeveria.  
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Neni 37 
Kujdesi shëndetësor në institucionet e përkujdesit social 

 
Masat e kujdesit shëndetësor në institucionet e përkujdesit social përcaktohen me akt 
nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria përkatëse për çështje 
sociale. 
 

Neni 38 
Institucionet shëndetësore në kuadër të shoqërisë civile 

 
Shërbimet e kujdesit shëndetësor në institucionet shëndetësore humanitare dhe në 
format e tjera të organizimit të shoqërisë civile në lëmin e shëndetësisë, rregullohen me 
akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria. 
 

Neni 39 
Trajtimi shëndetësor para-mjekësor dhe alternativ 

 
1. Metodat para-mjekësore dhe alternative të trajtimit të sëmundjeve, të 

çrregullimeve, dhe të lëndimeve, do të regjistrohen, rregullohen dhe mbikëqyren, 
në bazë të aktit nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

2. Ndalohen metodat dhe procedurat nga paragrafi 1. i këtij neni që nuk janë të 
regjistruara.  

 
KREU VII 

THEMELIMI, LICENCIMI DHE AKREDITIMI I INSTITUCIONEVE 
SHËNDETËSORE 

 
Neni 40 

Themelimi dhe drejtimi 
 
1. Institucioni shëndetësor mund të themelohet nga personat fizik dhe juridik të cilët i 

plotësojnë kushtet ligjore.  
2. Institucioni shëndetësor mund të udhëhiqet vetëm nga personat me përvojë dhe 

kapacitete përkatëse menaxheriale.  
3. Institucionet shëndetësore mund të themelohen në të gjitha format organizative dhe 

pronësore të lejuara me këtë ligj.  
 

Neni 41 
Parandalimi i konfliktit të interesit 

 
1. Është e ndaluar që të referohen pacientët nga institucionet e nivelit dytësor dhe 

tretësor të kujdesit shëndetësor tek institucionet private të kujdesit shëndetësor për 
shkaqe të cilat nuk mund të arsyetohen me argumente mjekësore, pavarësisht nga 
lista e pritjes.  

2. Ndalohet rreptësishtë çfarëdo shpërblimi formal ose joformal, financiar ose i llojit 
tjetër i profesionistit shëndetësor përfshirë shpërblimin për referimin e qytetarit ose 
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banorit nga sektori publik në sektorin privat të shëndetësisë, dhe marrëdhëniet 
profitabile me industrinë farmaceutike.  

3. Shkelësit e dispozitave të këtij neni do të jenë subjekt i dënimeve ose veprimeve 
ligjore të përcaktuara me këtë ligj dhe aktin e veçantë nën-ligjor të nxjerrë nga 
Ministria.  

 
Neni 42 

Licencimi dhe Akreditimi 
 
1. Të gjitha institucionet shëndetësore mund të fillojnë punën vetëm pas licencimit 

nga Ministria ose nga organi i autorizuar prej saj, në pajtim me aktin nën-ligjor të 
nxjerrë nga Ministria, që përcakton kushtet specifike për punë sa i përket: 
hapësirës, kuadrit profesional, dhe pajisjeve medicinale.  

2. Licencimi i institucioneve shëndetësore do të zbatohet në pajtim me planet, 
normativat, dhe standardet e përcaktuara nga Ministria.  

3. Me rastin e aplikimit për licencë, institucioni shëndetësor duhet të deponoj aktin e 
themelimit, për të cilin paraprakisht ka dhënë pëlqim Ministria.  

4. Akreditimin e institucioneve të licencuara shëndetësore e bënë organi i autorizuar 
nga Ministria në pajtim me aktin përkatës nën-ligjor.  

5. Institucionet e akredituara shëndetësore kanë përparësi me rastin e kontraktimit të 
shërbimeve të tyre me AFSH.  

6. Në Komunat me kompetencat e zgjeruara në ofrimin e kujdesit dytësor shëndetësor 
licencimi i këtyre institucioneve shëndetësore do të bëhet në përputhje me 
legjislacionin gjegjës për vetëqeverisjen lokale dhe nenin 20 të këtij ligji.  

 
Neni 43 

Ndryshimi i veprimtarisë 
 
Dispozitat e këtij ligji që rregullojnë licencimin e institucionit shëndetësor zbatohen 
edhe në rastet e ndryshimit të veprimtarisë së institucionit të licencuar shëndetësor. 
 

Neni 44 
Marrja e licencës 

 
1. Institucionit shëndetësor për të cilin organi i autorizuar konstaton se më shumë se 

dy herë radhazi ka përsëritë parregullsinë e njëjtë mund t’i anulohet licenca dhe t’i 
ndërkrehet puna.  

2. Vendimi për ndalimin e punës së institucionit shëndetësor nga paragrafi 1. i këtij 
neni nxjerret nga Ministria.  

3. Institucioni shëndetësor të cilit i është revokuar licenca ka të drejtë të parashtrojë 
ankesë të argumentuar në Ministri, në pajtim me ligjin.  

 
Neni 45 

Aktet e përgjithshme 
 
1. Akti themelor juridik i institucionit shëndetësor është Statuti.  
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2. Statuti e përcakton organizimin e institucionit shëndetësor, mënyrën e udhëheqjes 
dhe të vendosjes, çështjet e tjera përkitazi me zbatimin e kujdesit shëndetësor si 
dhe çështjet e afarizmit, në pajtim me legjislacionin në fuqi.  

3. Institucioni shëndetësor mund të nxjerrë edhe rregullore të tjera sipas nevojës, që 
duhet të jenë në pajtim me Statutin.  

 
KREU VIII 

MBIKËQYRJA INSTITUCIONEVE SHËNDETËSORE 
 

Neni 46 
Llojet e mbikëqyrjes 

 
1. Pavarësisht nga mjetet e financimit ose llojet e pronësisë të gjitha institucionet 

shëndetësore, përfshirë institucionet shëndetësore nga neni 20 i këtij ligji, do të 
jenë subjekt i mbikëqyrjes së brendshme dhe të jashtme. 

2. Mbikëqyrja nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të sigurojë zbatimin e dispozitave 
përkatëse ligjore, normave etike dhe profesionale, si dhe standardeve 
bashkëkohore në shëndetësi.  

3. Mbikëqyrja e brendshme nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin auditimin e 
brendshëm dhe organet e tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  

4. Mbikëqyrja e jashtme nga paragrafi 1. i këtij neni zbatohet nga Inspektorati 
shëndetësor, Inspektorati farmaceutik, Inspektorati sanitar, Auditori i Përgjithshëm 
i Kosovës, dhe organet e tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 47 

Inspektoratet 
 
1. Inspektorati shëndetësor është organ administrativ i Ministrisë.  
2. Punët, organizimi, autorizimet, detyrat, dhe kompetencat e Inspektoratit 

Shëndetësor përcaktohen me ligj të veçantë.  
3. Inspektorati farmaceutik është organ administrativ i Ministrisë.  
4. Punët, organizimi, autorizimet, detyrat, dhe kompetencat e Inspektoratit 

Farmaceutik përcaktohen me ligj të veçantë.  
5. Punët, organizimi, autorizimet, detyrat, dhe kompetencat e Inspektoratit Sanitar 

përcaktohen me ligj të veçantë.  
 

Neni 48 
Mbikëqyrja në format e veçanta të kujdesit shëndetësor 

 
Mbikëqyrjen e funksionimit ligjor të institucioneve nga neni 35, neni 36, neni 37, dhe 
neni 38 i këtij ligji e sigurojnë Ministria dhe Odat e profesionistëve shëndetësorë nga 
neni 78 i këtij ligji. 
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KREU IX 
SISTEMI I INFORMIMIT SHËNDETËSOR 

 
Neni 49 

Sistem unik dhe i integruar 
 
1. Ministria siguron themelimin, zhvillimin, dhe funksionimin e sistemit unik dhe të 

integruar të informimit shëndetësor në gjithë sektorin e shëndetësisë, pavarësisht 
nga forma e pronësisë, lloji i institucionit dhe organizimi i tij, të bazuar në 
normativa dhe standarde të përcaktuara nga Ministria (në tekstin e mëtejmë, 
SISH).  

2. Të gjitha institucionet shëndetësore si dhe personat përgjegjës juridik dhe fizik 
janë të detyruar të grumbullojnë të dhënat shëndetësore, t’i ruajnë dhe t’i 
raportojnë ato në SISH, në pajtim me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 50 

Organizimi 
 
1. Përgjegjëse për financimin dhe funksionimin operativ të SISH është Ministria. 
2. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka qasje në të dhënat përkitazi me 

gjendjen shëndetësore të popullatës të grumbulluara në SISH, për analiza dhe 
përgatitjen e raporteve specifike, në pajtim me aktin nën-ligjor nga neni 49 
paragrafi 2. i këtij ligji.  

3. Agjencioni i Financimit të Shëndetësisë (AFSH) ka qasje në të dhënat përkitazi me 
shërbimet shëndetësore të grumbulluara në SISH, të nevojshme për ushtrimin e 
veprimtarisë së tij ligjore, të përcaktuar me këtë ligj.  

4. Struktura e organizimit dhe funksionimit të SISH rregullohet me akt nën-ligjor të 
nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 51 

Mbledhja e të dhënave dhe raportimi 
 
1. Llojet, përmbajtja dhe menaxhimi i të dhënave; grumbullimi, përpunimi dhe 

shfrytëzimi i tyre; si dhe sistemi i raportimit brenda sistemit unik të SISH, 
përcaktohen me aktin nën-ligjor të Ministrisë nga paragrafi 2., neni 49 i këtij ligji.  

2. Profesionisti shëndetësor dhe institucioni shëndetësor duhet të raportojnë për 
shërbimet e tyre duke mos cenuar të drejtat e shfrytëzuesve të shërbimeve 
shëndetësore dhe duke siguruar fshehtësinë profesionale, në pajtim me ligjin.  

3. Çdo profesionistë shëndetësor me nënshkrimin e tij, mban përgjegjësi për saktësinë 
e të dhënave të regjistruara në dokumentacionin dhe regjistrat shëndetësorë.  

 
Neni 52 

Pronësia mbi të dhënat dhe përgjegjësitë 
 
1. Pronar i të dhënave është institucioni shëndetësor që bën regjistrimin e tyre, në 

pajtim me aktin nën-ligjor nga neni nga paragrafi 2., neni 49 i këtij ligji.  
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2. Institucioni shëndetësor nga paragrafi 1. i këtij neni është përgjegjës për:  
2.1. grumbullimin, ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave në mënyrë të rregullt 

dhe të sigurt;  
2.2. sigurimin e qasjes së lehtë në të dhëna;  
2.3. mbrojtjen dhe konfidencialitetin e të dhënave personale; dhe  
2.4. mbrojtjen e të dhënave nga keqpërdorimi, në pajtim me legjislacionin në 

fuqi.  
 

Neni 53 
Qasja 

 
1. Qasja, niveli i qasjes, dhe autorizimi i qasjes në SISH përcaktohet nga Ministria, në 

pajtim me aktin nën-ligjor nga paragrafi 2., neni 49 i këtij ligji.  
2. Institucionet shëndetësore, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së ofrimit të 

shërbimeve shëndetësore janë të obliguara që të sigurojnë qasje në të dhënat 
përkatëse elektronike ose kur ato nuk ekzistojnë, të njoftojnë me shkrim 
institucionin shëndetësor ku referohet shfrytëzuesi për diagnostikim, trajtim, ose 
rehabilitim të mëtutjeshëm.  

 
Neni 54 

Mbikëqyrja 
 
Koordinimi dhe mbikëqyrja e funksionimit të SISH zbatohet nga Ministria në pajtim 
me aktin nën-ligjor nga paragrafi 2., neni 49 i këtij ligji. 
 

KREU X 
FINANCIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 

 
Neni 55 

Sistemi i Financimit të Kujdesit Shëndetësor 
 
1. Financimi i kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës bëhet sipas modelit të 

kombinuar të financimit, nëpërmjet buxhetit dhe sistemit të sigurimeve 
shëndetësore, publike dhe private.  

2. Fondi i sigurimit shëndetësor si pjesë e sistemit të sigurimit publik shëndetësor nga 
paragrafi 1. i këtij neni mund të themelohet dhe rregullohet vetëm me ligj të 
veçantë.  

 
Neni 56 

Agjensioni i Financimit Shëndetësor 
 
1. Agjensioni i Financimit Shëndetësor (AFSH) është agjencion ekzekutiv i 

Ministrisë, që realizon të drejtat, obligimet, përgjegjësitë, dhe autorizimet përkitazi 
me negocimin dhe kontraktimin e shërbimeve nga Lista e shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor dhe Lista e barërave dhe materialit harxhues medicinal, nga 
institucionet e licencuara shëndetësore në të gjitha format e pronësisë, si dhe 
grumbullimin e të gjitha mjeteve financiare për këtë qëllim.  
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2. Përparësi me rastin e kontraktimit të shërbimeve kanë institucionet e akredituara 
shëndetësore.  

3. AFSH përcakton skemën stimulative për performancën e profesionistëve 
shëndetësorë dhe shërbimet përkatëse profesionale në të tri nivelet e kujdesit 
shëndetësor, të bazuar në kritere objektive dhe transparente të përmbushjes së 
indikatorëve të vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve të kujdesit shëndetësor të 
përcaktuara me akt nën-ligjor të nxjerr nga Ministria.  

4. Themelimi, organizimi, modalitetet e kontraktimit, dhe funksionimi i përgjithshëm 
i AFSH rregullohet me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Qeveria.  

 
Neni 57 

Mjetet për Financimin e Kujdesit Shëndetësor 
 
1. Mjetet e nevojshme për financimin e Listës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor 

nga nën-paragrafi 1.26 i nenit 3 i këtij ligji do të sigurohen nga burimet, si në 
vijim: 
1.1. buxheti i Kosovës;  
1.2. buxheti i komunave;  
1.3. bashkë-pagesat nga shfrytëzuesit e shërbimeve shëndetësore të cilët nuk 

janë të liruar, në pajtim me këtë ligj;  
1.4. dhuratat dhe trashëgimitë e dhuruara nga qytetarët individual;  
1.5. donacionet në formë të parave të gatshme ose të ngjashme;  
1.6. të ardhurat nga aktivitetet e autorizuara;  
1.7. institucionet e sigurimeve shëndetësore, vendore dhe të jashtme, private dhe 

publike (pas themelimit, në pajtim me këtë ligj);  
1.8. pagesat e drejtpërdrejta nga shfrytëzuesit dhe nga institucionet e sigurimeve 

shëndetësore, vendore dhe të huaja, privat dhe publik (pas themelimit të tij), 
në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 58 

Bashkë-pagesat 
 
Bashkë-pagesat do të rregullohen me akt të veçantë nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria 
dhe mund të ndryshohen në çdo kohë. 
 

Neni 59 
Shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor 

 
1. Shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor që mbulohen nga AFSH, përcaktohen 

në Listën e shërbimeve të përpiluar nga komiteti teknik i emëruar nga Ministri i 
Shëndetësisë në fillim të çdo viti fiskal; të miratuar nga Qeveria, në pajtim me 
resurset financiare në dispozicion dhe nevojat shëndetësore të popullatës.  

2. Lista nga paragrafi 1. i këtij neni dorëzohet në AFSH së bashku me deklaratën 
financiare mbi mundësit për mbulesën financiare të pakos së propozuar të 
shërbimeve.  

3. Shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor, sigurohen në institucionet e licencuara 
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shëndetësore, publike dhe private, si dhe ato në kuadër të partneritetit publiko-
privat, në të tri nivelet e kujdesit shëndetësor, me të cilat AFSH ka nënshkrua 
kontratë.  

4. Rimbursimi i barërave dhe materialit shpenzues medicinal bëhet vetëm atëherë kur 
bari ka qenë i përshkruar nga ana e shërbimit të mjekësisë familjare, në recetë 
zyrtare, dhe me emër gjenerik.  

5. Shërbimet plotësuese të kujdesit shëndetësor që nuk janë pjesë e Listës nga 
paragrafi 1. i këtij neni do të mund të sigurohen me pagesën e premiumit të 
sigurimit shëndetësor në kompanitë private të sigurimeve shëndetësore në vend ose 
publike dhe private jashtë vendit ose me pagesë të drejtpërdrejtë të çmimit të 
shërbimit në institucionin shëndetësor.  

 
Neni 60 

Financimi i institucioneve të kujdesit shëndetësor 
 
1. Institucionet shëndetësore dhe personat e tjerë juridik dhe fizik, të cilët ushtrojnë 

veprimtari shëndetësore, janë të obliguara, që për çdo pacientë të dokumentojnë 
shpenzimet si edhe llojin, vëllimin, cilësinë dhe çmimin e shërbimeve. 

2. Institucionet shëndetësore dhe organizatat që marrin fonde publike për zbatimin e 
kujdesit shëndetësor, janë të detyruara të mbajnë llogaritë dhe evidencat në 
mënyrën e përcaktuar me ligj dhe të sigurojnë informata të nevojshme për organet 
e autorizuara.  

 
Neni 61 

Kategoritë e qytetarëve dhe banorëve të liruar nga bashkë-pagesat 
 
1. Qytetarët dhe banorët e liruar nga bashkë-pagesat janë personat që kanë të ardhura 

më të ulëta se niveli zyrtar i ndjeshmërisë sociale i përcaktuar nga Qeveria, në 
kategoritë e individëve të regjistruar si të ndjeshëm në aspektin social ose si të 
varfër, në bazë të aktit nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale.  

2. Qytetarët dhe banorët e liruar nga bashkë-pagesat janë po ashtu edhe personat të 
cilët janë:  
2.1. viktima të trafikimit gjatë vitit të parë pas regjistrimit zyrtar, në pajtim me 

ligjin;  
2.2. banorët e përhershëm të vendbanimeve joformale në Republikën e Kosovës 

që nuk janë të regjistruar ose të cilët janë në proces të regjistrimit deri në 
përfundim të procesit të regjistrimit, ose deri një (1) vit pas hyrjes në fuqi të 
këij ligji, çfarëdo realizohet më parë;  

2.3. personat e ri-atdhesuar bazuar në marrëveshjet bilaterale të Republikës së 
Kosovës me shtetet e tjera, në vitin e parë pas ri-atdhesimit;  

2.4. të burgosurit të cilët janë në mbajtje të dënimit;  
2.5. personat të ç’vendosur me dhunë jashtë shtëpive të tyre si viktima të dhunës 

familjare, gjatë vitit të parë pas regjistrimit zyrtar në Ministrinë e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, në pajtim me ligjin.  

2.6. dhuruesit e gjakut që posedojnë dëshminë e lëshuar nga Enti i Kosovës për 
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Transfuzionin e Gjakut se kanë dhënë gjak së paku pesë (5) herë në dy (2) 
vitet e fundit.  

3. Shpenzimet e shërbimeve nga Lista e shërbimeve të kujdesit shëndetësor për 
shtetasit dhe banorët nga paragrafi 1. dhe paragrafi 2. i këtij neni do të barten nga 
Qeveria nëpërmjet transfereve përkatëse buxhetore në AFSH, në bazë të kërkesës 
nga Ministria, kornizës afat-mesme të shpenzimeve dhe legjislacionit në fuqi.  

 
KREU XI 

SHËRBIMI SPITALOR DHE KLINIK UNIVERSITAR I KOSOVËS 
 

Neni 62 
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 

 
1. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (në tekstin e mëtejmë 

SHSKUK) themelohet si institucion shëndetësor, me rëndësi të veçantë publike, 
me seli në Prishtinë.  

2. SHSKUK përbëhet nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit 
shëndetësor në sektorin publik të shëndetësisë, të përcaktuara me aktin nën-ligjor 
të nxjerr nga Ministria, në pajtim me këtë ligj.  

3. SHSKUK ka autonomi ligjore të personit juridik, me të drejta, detyrime, dhe 
përgjegjësi të veçanta për zbatim të këtij ligji dhe akteve nën-ligjore të nxjerra nga 
Ministria.  

4. Në funksionimin juridik SHSKUK fiton të drejta dhe merr obligime, është pronarë 
i aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tij 
shëndetësore, dhe është palë në procedurat para gjykatave apo para organeve të 
tjera shtetërore.  

5. SHSKUK ushtron veprimtarin dhe përmbush obligimet dhe detyrat e tij në pajtim 
me normat, standardet, strategjitë dhe politikat e nxjerra nga Ministria.  

6. Të punësuarit në SHSKUK nuk i takojnë shërbimit civil të Kosovës.  
 

Neni 63 
Themelimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 

 
1. SHSKUK themelohet me këtë ligj.  
2. Akti themelor i SHSKUK është Statuti, të cilin e miraton Qeveria në propozim të 

Ministrit të Shëndetësisë.  
3. Me Statut të SHSKUK përcaktohen: numri i njësive përbërëse, autorizimet e tyre, 

fushëveprimi, organizimi, funksionimi, të drejtat, detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra 
e kryerjes së veprimtarisë, sipas këtij ligji. 

 
Neni 64 

Drejtimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 
 
1. SHSKUK drejtohet nga Bordi Drejtues.  
2. Bordi Drejtues është organi më i lartë vendim-marrës i SHSKUK.  
3. Bordi Drejtues përbëhet nga shtatë (7) anëtarë:  
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3.1. një (1) përfaqësues nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës;  
3.2. një (1) përfaqësues nga Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e 

Kosovës;  
3.3. një (1) përfaqësues nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike;  
3.4. një (1) përfaqësues nga Spitalet rajonale, në bazë të rotacionit dhe 

përmbushjes së indikatorëve të kualitetit të shërbimeve shëndetësore;  
3.5. një (1) përfaqësues nga Shërbimet e kujdesit parësor shëndetësor, në bazë të 

propozimit të Asociacionit të Komunave të Republikës së Kosovës;  
3.6. një (1) përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë;  
3.7. një (1) ekspertë i menaxhmentit shëndetësor me kualifikime të larta 

profesionale dhe shkencore i zgjedhur në bazë të konkursit publik.  
4. Bordi Drejtues emërohet nga Qeveria në bazë të propozimit të Ministrit të 

Shëndetësisë.  
5. Bordi Drejtues i përgjigjet Qeverisë nëpërmjet Ministrit të Shëndetësisë.  
6. Mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues zgjatë tri (3) vite.  
7. Bordi Drejtues udhëhiqet nga Kryesuesi me mandat një (1) vjeçar i cili zgjidhet në 

bazë të parimit të rotacionit nga anëtarët e tij.  
8. Bordi Drejtues mund të emërojë në cilësinë e vëzhguesit ekspertë vendor ose 

ndërkombëtar për mbështetjen e punës së tij përkitazi me çështje specifike.  
9. Fushëveprimi, autorizimet, vendim-marrja dhe përgjegjësia e Bordit Drejtues 

përcaktohet me aktin mbi themelim dhe Statutin e SHSKUK.  
10. Me punët operative të SHSKUK udhëheq Drejtori i Përgjithshëm të cilin e emëron 

Bordi Drejtues në bazë të konkursit publik.  
11. Drejtori i Përgjithshëm i SHSKUK emërohet në kohëzgjatje prej tri (3) vitesh.  
12. Drejtori i Përgjithshëm i SHSKUK është përgjegjës për performancën profesionale 

dhe afarizmin financiar të SHSKUK.  
13. Fushëveprimi, autorizimet dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm 

përcaktohen me Statutin e SHSKUK.  
 

Neni 65 
Financimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 

 
1. SHSKUK financohet nga Buxheti i Kosovës dhe nga burimet e tjera të përcaktuara 

me: këtë ligj, legjislacionin në fuqi, dhe aktet nën-ligjore të nxjerra nga Ministria.  
2. Financimi i SHSKUK nga Buxheti i Kosovës zbatohet në bazë të Ligjit për 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  
3. Nëse gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tij SHSKUK realizon fitim, ai mund të 

përdoret vetëm për përmirësimin e performancës së veprimtarisë së tij 
shëndetësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime të tjera.  

4. Në rast të afarizmit negativ financiar, SHSKUK nuk mund t’ia atribuojë humbjet 
eventuale Ministrisë ose Qeverisë së Republikës së Kosovës.  

5. Lista e shërbimeve dhe çmimorja e shërbimeve që ofrohen nga SHSKUK 
miratohet nga Bordi Drejtues i SHSKUK.  

6. Shërbimet nga paragrafi 1 i këtij neni në SHSKUK mund të shfrytëzohen, si në vijim:  
6.1. Shtetasit dhe banorët e përcaktuar me nenin 59 të këtij ligji do të shfrytëzojnë 

këto shërbime pa pagesë;  
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6.2. Të gjithë shtetasit dhe banorët e tjerë do t’i shfrytëzojnë këto shërbime duke 
marrë pjesë në koston e trajtimit nëpërmjet bashkë-pagesës vlera e të cilës 
do të përcaktohet me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria, në pajtim me 
nenin 58 të këtij ligji;  

6.3. Qytetarët dhe banorët të cilët janë klientë të kompanive të huaja (private ose 
publike), ose vendore (private) të sigurimeve shëndetësore do t’i 
shfrytëzojnë këto shërbime bazuar në statusin e tyre të dokumentuar të 
sigurimit shëndetësor;  

 
Neni 66 

Mbikëqyrja e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 
 
1. Mbikëqyrjen e veprimtarisë së SHSKUK e bëjnë Ministria dhe Qeveria e Kosovës.  
2. Për të siguruar mbikëqyrjen e SHSKUK, Ministria dhe Qeveria:  

2.1. mbikëqyrin veprimtarin dhe ligjshmërinë e punëve të SHSKUK;  
2.2. kërkojnë dhe shqyrtojnë Raportet e rregullta vjetore dhe tre (3) mujore me 

deklaratën financiare, raportet e auditivit, dhe Raportet plotësuese mbi 
aktivitetin e SHSKUK nga Bordi drejtues;  

2.3. ndërmarrin masa të tjera, të përcaktuara me ligj.  
3. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës: 

3.1. përgatit Raportin vjetor dhe Raporte periodike tre (3) mujore mbi aktivitetin 
e tij për Ministrinë, dhe Qeverinë.  

3.2. përgatit Raportin vjetor dhe Raporte plotësuese, si dhe prezanton aktivitetin 
e tij sipas kërkesës së Qeverisë dhe trupave të saj.  

3.3. përgatit informata të tjera me rëndësi.  
 

Neni 67 
Kontrolli dhe auditimi i Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 

 
1. SHSKUK u nënshtrohet procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm, në 

pajtim me ligjin.  
2. Në rastet kur ekziston dyshimi i bazuar se ka shkelje të ligjshmërisë ose 

mospërmbushje të detyrave nga ana e Bordit Drejtues të SHSKUK, Drejtorit të 
Përgjithshëm, ose pjesëve të tij përbërëse, Ministri i Shëndetësisë mund të kërkojë në 
çdo kohë auditim të SHSKUK nga ana e Zyres së Auditorit Gjeneral të Kosovës.  

3. Në rastin kur raporti i auditimit e vërteton shkeljen ligjore ose dyshimin e bazuar 
nga paragrafi 2. i këtij neni, Ministri i Shëndetësisë mund të kërkojë suspendimin e 
Bordit Drejtues dhe të iniciojë procedurat për emërimin e Bordit të ri sipas nenit 64 
të këtij ligji.  

 
Neni 68 

 
1. Lista dhe çmimorja e shërbimeve që ofrohen nga SHSKUK propozohen nga Bordi 

Drejtues i SHSKUK dhe miratohen nga Agjensioni për Financimin e Shëndetësisë 
në Ministrinë e Shëndetësisë  

2. Shërbimet nga paragrafi 1. i këtij neni në SHSKUK mund të shfrytëzohen, si në 
vijim:  
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2.1. Qytetarët dhe banorët e përcaktuar me nenin 61 të këtij ligji do të 
shfrytëzojnë këto shërbime pa pagesë;  

2.2. Të gjithë qytetarët dhe banorët e tjerë do t’i shfrytëzojnë këto shërbime duke 
marrë pjesë në koston e trajtimit nëpërmjet bashkë-pagesës vlera e të cilës 
do të përcaktohet me akt nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria, në pajtim me 
nenin 58 të këtij ligji;  

2.3. Qytetarët dhe banorët të cilët janë klientë të kompanive të huaja (private ose 
publike), ose vendore (private) të sigurimeve shëndetësore do t’i 
shfrytëzojnë këto shërbime bazuar në statusin e tyre të dokumentuar të 
sigurimit shëndetësor;  

3. SHSKUK financohet dhe funksionon në pajtim me këtë ligj, legjislacionin në fuqi, 
dhe aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
KREU XII 

PROFESIONISTËT SHËNDETËSORË 
 

Neni 69 
Profilet 

 
1. Profilet e profesionistëve shëndetësorë janë:  

1.1. Doktor i mjekësisë, doktor i stomatologjisë (specialist, sub-specialist);  
1.2. Farmacist i diplomuar – magjistër i farmacisë (specialist, sub-specialist);  
1.3. Psikolog klinik (specialist, sub-specialist);  
1.4. Infermiere e diplomuar;  
1.5. Fizioterapeut i diplomuar;  
1.6. Mami e diplomuar;  
1.7. Laborant i lartë mjekësor;  
1.8. Logoped i diplomuar;  
1.9. Audiolog i diplomuar;  
1.10. Foniatër i diplomuar;  
1.11. Profesionistët shëndetësorë të tjerë me kualifikim të mesëm dhe të lartë, të 

përcaktuar në regjistrin zyrtar të Ministrisë.  
1.12. Bashkëpunëtorët profesional me shkollim jashtë lëmisë së mjekësisë, të 

evidentuar në regjistrin zyrtar me vendim të Ministrit të Shëndetësisë, në 
bazë të propozimit të Odës përkatëse të profesionistëve nga neni 78 i këtij 
ligji.  

 
Neni 70 

Praktika dhe provimi profesional 
 
Pas përfundimit të nivelit përkatës shkollor, të gjitha kategoritë e profesionistëve 
shëndetësorë obligohen të kryejnë praktikën e detyrueshme profesionale dhe t’i 
nënshtrohen provimit profesional, në pajtim me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga 
Ministria. 
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Neni 71 
Licencimi 

 
1. Pas përfundimit të suksesshëm të provimit profesional profesionisti shëndetësor 

duhet të regjistrohet pranë odës së profesionistëve nga neni 78 i këtij ligji.  
2. Licencimi i profesionistit shëndetësor bëhet nga Oda përkatëse e profesionistëve 

shëndetësorë, në pajtim me këtë ligj.  
3. Licencimi i profesionistëve të huaj shëndetësor zbatohet në bazë të aktit nën-ligjor 

të propozuar nga Ministria dhe të nxjerrë nga Qeveria.  
4. Profesionisti shëndetësor mund të ofrojë shërbime shëndetësore në mënyrë të 

pavarur vetëm pas marrjes së licencës.  
5. Pas licencimit nga paragrafi 2. i këtij neni, profesionisti shëndetësor që përcaktohet 

për të punuar në ambulantat e mjekësisë familjare në viset rurale do të punësohet 
menjëherë në kuadër të shërbimit të mjekësisë familjare për periudhën prej dy (2) 
viteve.  

6. Mjetet e nevojshme financiare për zbatimin e paragrafit 5. të këtij neni do t’i 
sigurojë Ministria.  

 
Neni 72 

Specializimet 
 
1. Profesionisti i licencuar shëndetësor ka të drejtë të aftësohet në lëmi të ndryshme të 

kujdesit shëndetësor nëpërmjet shkollimit specialistik pas-diplomik–specializimit.  
2. Ministria përkatëse për Arsim dhe Shkencë është përgjegjëse për njohjen e 

diplomave universitare në lëminë e mjekësisë të fituara jashtë Kosovës.  
3. Ministria, në propozim të odave të profesionistëve shëndetësorë, është përgjegjëse 

për njohjen e shkollimit specialistik mjekësor të fituar jashtë Kosovës.  
4. Planifikimi, zbatimi, dhe financimi i specializimit është në përgjegjësinë e 

institucionit shëndetësor, publik, privat, ose publiko-privat, që është i licencuar për 
këtë qëllim nga Ministria, në pajtim me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria.  

5. Verifikimi i ligjshmërisë së procesit të specializimit dhe organizimi i provimit 
specialistik bëhet nga oda përkatëse profesionale.  

6. Diploma e specializimit të përfunduar nënshkruhet nga Ministri i Shëndetësisë.  
7. Me qëllim të përmirësimit të kualitetit të punës në të tri nivelet e kujdesit 

shëndetësor; specialiastitët, specialistët e licencuar të cilët e kanë pëfunduar 
shkollimin specialistik në bazë të kontratës me Ministrinë, do të punësohen 
nëpërmjet programit të veçantë të Ministrisë për periudhën prej tri (3) viteve.  

 
Neni 73 

Specializimet për shtetasit e huaj 
 
Specializimet për shtetas të huaj organizohen në bazë të aktit nën-ligjor të nxjerrë nga 
Ministria. 
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Neni 74 
Sub-specializimet 

 
1. Pas licencimit si specialist, profesionisti shëndetësor ka të drejtë të aftësohet në 

lëmi të ndryshme të kujdesit shëndetësor nëpërmjet edukimit sub-specialistik.  
2. Sub-specializimet organizohen dhe mbikëqyren nga Oda përkatëse e 

profesionistëve shëndetësorë nga neni 78 i këtij ligji.  
3. Nostrifikimin e diplomave të sub-specializimit e bën Ministria në propozim të 

odave përkatëse të profesionistëve shëndetësorë.  
4. Planifikimi, zbatimi, dhe financimi i sub-specializimit është përgjegjësi e 

institucionit shëndetësor, publik, privat, ose publiko-privat, që është i licencuar për 
këtë qëllim nga Ministria, në pajtim me aktin e veçantë nën-ligjor.  

5. Verifikimi i ligjshmërisë së procesit të sub-specializimit dhe organizimi i provimit 
sub-specialistik bëhet nga oda përkatëse e profesionistëve shëndetësorë.  

6. Diploma e sub-specializimit të përfunduar nënshkruhet nga Ministri i Shëndetësisë.  
 

Neni 75 
Zhvillimi i vazhdueshëm profesional 

 
1. Profesionistët shëndetësorë obligohen që të marrin pjesë në zhvillimin e 

vazhdueshëm profesional me qëllim të ruajtjes dhe ngritjes së kualifikimeve të tyre 
profesionale.  

2. Institucionet shëndetësore janë të obliguara që të mundësojnë zhvillimin e 
vazhdueshëm profesional të punëtorëve të tyre shëndetësorë, në pajtim me këtë ligj 
dhe aktet e përgjithshme të institucionit.  

3. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional dokumentohet me Kredit e Zhvillimit të 
Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) të evidentuara në portfolion personale.  

4. Numri i krediteve të ZHVP, llojet e trajnimeve, legjitimiteti i institucioneve për të 
ofruar kredite të ZHVP, dhe çështjet e tjera relevante për zhvillimin e 
vazhdueshëm profesional do të jenë në autoritetin e Odës përkatëse të 
profesionistëve shëndetësorë nga neni 78 i këtij ligji.  

 
Neni 76 

Ripërtëritja e licencës 
 
Numrit i krediteve të ZHVP të nevojshëm për ripërtëritjen e licencës si edhe standardet 
dhe normativat e tjera do të përcaktohen nga Oda përkatëse e profesionistëve 
shëndetësorë, në pajtim me ligjin. 
 
 

Neni 77 
Të drejtat dhe detyrimet e profesionistëve shëndetësorë 

 
Të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës e profesionistëve shëndetësorë si dhe 
kushtet e tyre të punës rregullohen me këtë ligj, Ligjin e punës, dhe aktet e tjera ligjore 
në fuqi. 
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KREU XIII 
ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSORË 

 
Neni 78 

 
1. Odat e profesionistëve shёndetёsor janë organizata profesionale, të themeluara nga 

Kuvendi i Kosovës me ligj.  
2. Odat nga paragrafi 1 i këtij neni organizohen në lëmitë e mjekësisë, stomatologjisë, 

farmacisë, dhe infermierisë; dhe për punën e tyre e informojnë rregullisht 
Ministrinë.  

3. Të gjithë profesionistët shëndetësorë duhet të jenë anëtarë të Odës përkatëse nga 
paragrafi 2 i këtij neni.  

4. Odat e profesionistëve shëndetësorë ushtrojnë vetë – rregullimin dhe mbikëqyrjen 
profesionale gjatë punës, trajnimin, dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional të 
profesionistëve shëndetësorë.  

5. Odat e profesionistëve shëndetësorë vet–financohen me pagesat e anëtarësisë dhe 
format e tjera të pagesave të profesionistëve shëndetësorë nga paragrafi 3. i këtij 
neni, në pajtim me ligjin nga paragrafi 1 i këtij neni.  

 
KREU XIV 

E DREJTA PËR GREVË 
 

Neni 79 
 
Të drejtën për grevë e kanë të gjithë punëtorët e punësuar në institucionet shëndetësore, 
në pajtim me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 80 
Detyrimet gjatë grevës 

 
1. Gjatë grevës, çdo institucion shëndetësor duhet të sigurojë më së paku, minimumin 

e procesit të punës që siguron parandalimin e çfarëdo përkeqësimi të gjendjes 
shëndetësore të shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore, përfshirë: 
1.1. procesin e pandërprerë dhe të papenguar të vaksinimit sipas afateve të 

përcaktuara;  
1.2. zbatimin e masave higjieniko-epidemiologjike në rast të rrezikut nga 

shpërthimi i epidemisë respektivisht gjatë saj;  
1.3. diagnostikimin dhe mjekimin emergjent, dhënien e terapisë, dhënien e 

gjakut dhe produkteve të tij, dhe bartjen e shfrytëzuesve të shërbimeve 
shëndetësore me sëmundje ose çrregullime emergjente. 

 
Neni 81 

 
Nuk lejohet greva e kuadrit profesional që punon në shërbimet emergjente ose puna e 
të cilëve është parakusht për funksionimin e shërbimeve emergjente. 
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KREU XV 
VDEKJA 

 
Neni 82 

Konstatimi i vdekjes 
 
1. Për çdo qytetar që supozohet i vdekur duhet të konstatohet vdekja nga ana e mjekut.  
2. Koha dhe shkaku i vdekjes duhet të raportohen me fletëzën e vdekjes.  
3. Fletëza e vdekjes nuk mund të lëshohet nëse i vdekuri është varrosur pa u 

respektuar paragrafi 1. i këtij neni.  
4. Konstatimi i vdekjes që ka ndodhë në institucionin shëndetësor është përgjegjësi e 

institucionit shëndetësor.  
5. Konstatimi i vdekjes që ka ndodhë jashtë institucionit shëndetësor duhet të bëhet 

brenda afatit prej dymbëdhjetë (12) orësh pas marrjes së informatës për incidentin.  
6. Nëse vdekja është shkaktuar nga sëmundja ngjitëse duhet të informohet 

inspektorati sanitar dhe policia e Kosovës.  
7. Nëse vdekja është shkaktuar në mënyrë të dhunshme duhet të informohet policia e 

Kosovës dhe organi i prokurorisë.  
8. Nëse vdekja ka ndodhur në burg dhe personi ka qenë i burgosur duhet të 

lajmërohet gjyqi përkatës dhe familja e të vdekurit.  
 

Neni 83 
Përcaktimi i shkakut të vdekjes 

 
1. Shkaku i vdekjes do të përcaktohet ose nëpërmjet ekzaminimit normal të të 

vdekurit, obduksionit klinik, ose nëpërmjet obduksionit mjeko-ligjor.  
2. Obduksioni klinik është i detyrueshëm në rastet, si vijon:  

2.1. shkaku i vdekjes nuk është i qartë;  
2.2. profesionisti shëndetësor i cili e ka mjekuar qytetarin para vdekjes bën 

kërkesë zyrtare dhe ka pëlqimin e familjes;  
2.3. inspektorati shëndetësor bën kërkesë zyrtare;  
2.4. anëtari i familjes së ngushtë ose përfaqësuesi i tij ligjor bën kërkesë zyrtare;  
2.5. çdo vdekje në burg;  
2.6. çdo vdekje gjatë procedurës së hetuesisë;  

3. Shpenzimet e obduksionit klinik nga paragrafi 2. i këtij neni i bart personi juridik 
ose fizik i detyruar me këtë ligj që të paguaj shpenzimet e mjekimit të qytetarit.  

4. Shpenzimet e obduksionit klinik që kërkohet nga institucionet zyrtare, barten nga 
vet këto institucione.  

5. Shkaku i vdekjes së dhunshme përcaktohet me obduksion mjeko-ligjor të kërkuar 
nga prokuroria ose gjykata, në pajtim me ligjin.  
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KREU XVI 
HULUMTIMET KLINIKE NË NJERËZ 

 
Neni 84 

 
1. Nuk mund të zbatohet asnjë hulumtim klinik në njerëz në rast se hulumtimi nuk ka 

qenë i miratuar nga organi profesional i autorizuar nga Ministri i Shëndetësisë.  
2. Hulumtimet klinike në njerëz do të rregullohen me ligj të veçantë.  
 

KREU XVII 
NDËRPRERJA E SHTATZANISË DHE STERILIZIMI ARTIFICIAL 

 
Neni 85 

 
1. Ndërprerja e shtatzënisë nuk lejohet pas javës së dhjetë të shtatzënisë përveç në 

rastet e përcaktuara me paragrafin 2 të këtij neni.  
2. Ndërprerja e shtatzënisë pas javës së dhjetë lejohet vetëm në rastet kur ekzistojnë 

implikime serioze shёndetёsore për nёnёn dhe/ose frytin ose kur shtatzënia ёshtё 
rezultat i dhunimit ose incestit të vërtetuar nga organet e autorizuara me ligj.  

3. Implikimet shëndetësore nga paragrafi 2. i këtij neni duhet të përcaktohen nga 
komisioni tre (3) anëtarësh i mjekëve specialistë të përbërë nga dy (2) gjinekolog-
obstetër dhe një (1) psikiatër.  

4. Ndërprerja e shtatzënisë rregullohet me ligj të veçantë.  
 

Neni 86 
Sterilizimi Artificial 

 
1. Sterilizimi artificial mund të kryhet me kёrkesёn individuale të dy gjinive pas 

konsultimit mjekësor.  
2. Sterilizimi artificial mund, po ashtu, të kryhet, edhe në rastet kur është i kërcënuar 

shëndeti i pacientit, në bazë të rekomandimit të mjekut specialistë dhe pëlqimit me 
shkrim të pacientit.  

3. Në rastet kur pëlqimi me shkrim i qytetarit nga paragrafi 2. i këtij neni nuk mund 
të sigurohet, zbatohen dispozitat e paragrafi 5. të nenit 4 të Ligjit për të drejtat dhe 
përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor.  

 
Neni 87 

Frytnimi i asistuar 
 
1. Frytnimi i asistuar është i ndaluar në rastet kur qelizat seksuale të personit 

përdoren pa dijeninë e tij dhe nëse ato përdoren për frytnimin e personit tjetër që 
nuk është pjesë e çiftit, me ose pa dijeninë e tij.  

2. Frytnimi i asistuar nuk është i lejuar në rastet kur dhuruesi është anëtarë i familjes 
së ngushtë të njërit prej pjesëtarëve të çiftit.  

3. Frytnimi i asistuar rregullohet dhe mbikëqyret me akt nën-ligjor të nxjerrë nga 
Ministria.  
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KREU XVIII 
TRANSPLANTIMI I QELIZAVE, INDEVE DHE ORGANEVE 

 
Neni 88 

 
1. Ndalohet çdo lloj reklamimi, tregtimi, dhe trafikimi ilegal që ka të bëjë me 

transplanto.  
2. Transplantimi i qelizave, indeve, dhe organeve mund të bëhet vetëm në 

institucionin shëndetësor të licencuar për këtë qëllim nga Ministria.  
3. Transplantimi i indeve, organeve dhe qelizave, rregullohet me ligj të veçantë.  
 

KREU XIX 
KUJDESI SHËNDETËSOR GJATË GJENDJEVE EMERGJENTE 

 
Neni 89 

Përgjegjësitë e Ministrisë 
 
1. Zbatimi i kujdesit shëndetësor gjatë gjendjes së emergjencës sigurohet nga ana e 

Ministrisë në pajtim me këtë ligj dhe legjislacionin tjetër në fuqi.  
2. Aktivitetet e kujdesit shëndetësor në rastet e emergjencës nga paragrafi 1. i këtij 

neni përfshijnë:  
2.1. zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi;  
2.2. adaptimin e sistemit të kujdesit shëndetësor në përputhje me planin 

emergjent;  
2.3. zbatimin e ndryshimeve në sistemin e referimit dhe të udhëheqjes;  
2.4. sigurimin e shërbimit emergjent të kujdesit shëndetësor për qytetarët;  
2.5. veprimin e institucioneve të përkohshme shëndetësore;  
2.6. aktivizimin e kapaciteteve plotësuese dhe të rezervave.  

3. Gjatë gjendjeve emergjente të drejtat e qytetarëve të përcaktuara me ligje, do të 
garantohen deri në masën që nuk e rrezikon efikasitetin e masave të ndërmarra për 
tejkalimin e tyre.  

4. Dinjiteti i qytetarit do të respektohet në tërësi dhe vazhdimisht, pavarësisht nga 
kufizimet që i përcakton paragrafi 3. i këtij neni.  

 
Neni 90 

Përgjegjësitë e Qeverisë 
 
1. Qeveria, organizon, përgatit, dhe financon aktivitetet për realizimin e kujdesit 

shëndetësor në rrethana të gjendjes së jashtëzakonshme.  
2. Aktivitetet përgatitore të Qeverisë për sigurimin e kujdesit shëndetësor gjatë 

gjendjes së jashtëzakonshme përfshijnë:  
2.1. sigurimin e aktiviteteve planifikuese;  
2.2. përcaktimin e strukturave të udhëheqjes;  
2.3. përcaktimin e detyrimit të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve sektoriale 

dhe komunale;  
2.4. zhvillimin e rregullativës ligjore dhe administrative;  
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2.5. sigurimin e stoqeve të medikamenteve dhe të materialit shpenzues medicinal;  
2.6. ripërtrirjen e rezervave shtetërore për shëndetësi, deri në masën e nevojshme;  
2.7. sigurimin e trajnimeve për shërbimet e kujdesit shëndetësor përkitazi me 

gjendjet e jashtëzakonshme.  
 

Neni 91 
Përgjegjësitë e institucioneve shëndetësore 

 
1. Institucionet shëndetësore obligohen të zhvillojnë plane për situatat e gjendjeve të 

jashtëzakonshme.  
2. Kushtet formale për planet nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen me akt nën-

ligjor të nxjerrë nga Ministria.  
 

KREU XX 
DISPOZITAT QË RREGULLOJNË MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE 

 
Neni 92 

 
1. Sigurimi i kujdesit shëndetësor për qytetarët që nuk janë banorë të Republikës së 

Kosovës, si dhe kompensimi i çmimit të shërbimeve të shfrytëzuara bëhet në bazë 
të: legjislacionit në fuqi, marrëveshjes bilaterale ndërshtetërore, marrëveshjes 
ndërkombëtare, ose në bazë të parimit të reciprocitetit, duke u bazuar në 
Rregulloren e BE 883/04 dhe 987/09.  

2. Në mungesë të kushteve ligjore nga paragrafi 1. i këtij neni, shtetasit e huaj janë të 
obliguar të shfrytëzojnë kujdesin shëndetësor në Republikën e Kosovës, në pajtim 
me këtë ligj.  

3. Shtetasit e huaj i kanë në dispozicion shërbimet e kujdesit emergjent shëndetësor 
nën kushte të njëjta si edhe qytetarët e tjerë të Republikës së Kosovës.  

4. Shkaku dhe rrethanat e vdekjes së shtetasit të huaj duhet të konstatohen, në pajtim 
me këtë ligj.  

5. Në rastin e vdekjes së shtetasit të huaj duhet që menjëherë të njoftohen organet 
kompetente ndërkombëtare.  

6. Pjesëmarrja në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor ose në forma të tjera 
të bashkëpunimit ndërkombëtar në lëmin e shëndetësisë, në rast të gjendjes së 
jashtëzakonshme jashtë territorit të Republikës së Kosovës realizohet në bazë të 
marrëveshjes ndërkombëtare ose në bazë të parimit të reciprocitetit. 

 
KREU XXI 

DISPOZITAT DISIPLINORE DHE GJYQËSORE 
 

Neni 93 
Vërejtja me shkrim 

 
1. Institucionit shëndetësor do t’i shqiptohet vërejtja me shkrim nga ana e 

Inspektoratit Shëndetësor, në rastet kur konstatohet:  
1.1. shkelja e kodit të etikës mjekësore;  
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1.2. shkelja e normave të sigurisë teknike dhe mjekësore;  
1.3. shkelja e detyrimeve të përcaktuara gjatë grevës;  
1.4. lëshimet gjatë mjekimit;  
1.5. mos-sigurimi i kushteve dhe mos-zbatimi i masave të kujdesit shëndetësor;  
1.6. marrëdhënie jo-korrekte me qytetarin.  

2. Institucioni shëndetësor dhe Drejtori i tij që nuk i binden vërejtjes me shkrim i 
nënshtrohen masave ndëshkimore, të përcaktuara me nenin 94 të këtij ligji.  

 
Neni 94 

Sanksionet për shkelje administrative dhe kundërvajtje 
 
1. Institucioni shёndetёsor dënohet me gjobë prej dymijë (2.000) deri në tetëmijë 

(8.000) Euro për shkelje administrative dhe për kundërvajtje, në rastet në vijim: 
1.1. ushtron veprimtarinë pa përmbushur kushtet nga neni 40 të këtij ligji;  
1.2. shkelë dispozitën e paragrafit 3. neni 41 të këtij ligji duke bërë referim jo të 

ligjshëm të shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore;  
1.3. ushtron veprimtarinë pa licencë valide të punës duke shkelë paragrafin 1. të 

nenit 42 të këtij ligji;  
1.4. nuk kujdeset për të dhënat shëndetësore të shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore në pajtim me nenin 52 të këtij ligji;  
1.5. nuk siguron qasje në të dhënat sipas paragrafit 1. të nenit 53 të këtij ligji;  
1.6. nuk siguron konstatimin e vdekjes dhe përcaktimin e shkakut të vdekjes në 

pajtim me paragrafin 4. të nenit 82 të këtij ligji;  
1.7. nuk i siguron kushtet për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të 

profesionistëve shëndetësor të punësuar nga institucioni, nga neni 75 i këtij 
ligji;  

1.8. nuk siguron kujdesin shëndetësor gjatë grevës, nga neni 80 dhe neni 81 të 
këtij ligji;  

1.9. nuk harmonizon organizimin dhe aktet normative me këtë ligj, sipas nenit 
96 të këtij ligji;  

1.10. nuk i siguron kushtet për mbikëqyrje ose e pengon organin e autorizuar nga 
neni 47 i këtij ligji në kryerjen e detyrës së tij, në pajtim me ligjin;  

1.11. nuk i bindet vërejtjes më shkrim.  
2. Personi pёrgjegjёs në institucionin shёndetёsor dënohet për kundërvajtje me gjobë 

prej dymijë (2.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro për shkelje të dispozitave nga:  
2.1. neni 40 dhe neni 42 për ushtrimin e veprimtarisë pa i përmbushur kushtet 

ligjore të përcaktuara me këtë ligj;  
2.2. neni 41 i këtij ligji për parandalimin e konfliktit të interesit;  
2.3. neni 52 i këtij ligji për ruajtjen e të dhënave të shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore;  
2.4. paragrafi 1. neni 53 i këtij ligji për mos sigurimin e qasjes ligjore në të 

dhënat shëndetësore;  
2.5. neni 68 i këtij ligji për zhvillimin e vazhdueshëm profesional;  
2.6. neni 80 dhe neni 81 të këtij ligji për sigurimin e kujdesit shëndetësor gjatë 

grevës;  
2.7. paragrafi 4. neni 82 i këtij ligji për konstatimin e vdekjes;  
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2.8. paragrafi 2. neni 83 i këtij ligji për përcaktimin e shkakut të vdekjes me 
obduksion;  

2.9. neni 96 të këtij ligji për harmonizimin e organizimit dhe akteve normative 
me këtë ligj.  

3. Profesionisti shëndetësor dënohet me marrje të licencës së punës në kohëzgjatje 
prej:  
3.1. gjashtë (6) muaj kur shkel dispozitat e paragrafit 1. të nenit 41 të këtij ligji 

për referim jo të ligjshëm;  
3.2. një (1) viti kur shkel dispozitat e paragrafit 2. të nenit 41 të këtij ligji duke 

pranuar shpërblim jo të ligjshëm financiar ose tjetër;  
3.3. gjashtë (6) muaj kur shkel dispozitat e paragrafit 2. të nenit 51 të këtij ligji 

duke mos zbatuar raportimin e të dhënave në pajtim me këtë ligj;  
4. Profesionisti shёndetёsor dënohet me gjobë prej njëmijë (1000) deri në dymijë 

(2.000) Euro në rastet e kundërvajtjeve, kur:  
4.1. ndërmerr trajtim pa leje të qytetarit ose të banorit apo të personit të 

autorizuar nga ai, duke shkelur dispozitat e aktit ligjor nga neni 4 i këtij ligji 
përveç në rastet emergjente kur vihet në rrezik jeta e tij;  

4.2. ofron barëra për qytetarët ose banorët pa recetë në kundërshtim me 
paragrafin 2. të nenit 26 të këtij ligji;  

4.3. ushtron veprimtarinë shëndetësore pa licencë valide të punës në 
kundërshtim me paragrafin 3. të nenit 71 të këtij ligji;  

4.4. ushtron kujdesin shëndetësor duke mos iu përmbajtur parimeve etike dhe 
profesionale;  

4.5. ofron barin për shfrytëzuesin e shërbimeve shëndetësore pa recetë, në 
kundërshtim me paragrafin 2. të nenit 62 të këtij ligji.  

4.6. përcakton çmimin e shërbimit shëndetësor jashtë çmimores së përcaktuar.  
5. Mjetet e mbledhura nga gjobat paraqesin të hyra në Buxhetin e Kosovës në pajtim 

me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 95 
Ndalimi i punës së institucionit shëndetësor 

 
1. Institucioni shëndetësor dënohet me marrje të licencës së punës në kohëzgjatje prej 

një (1) viti në rastet, si në vijim:  
1.1. Shkelje të dispozitave të paragrafit 2. të nenit 41 të këtij ligji, duke dhënë 

shpërblime jo të ligjshme për profesionistët shëndetësorë;  
1.2. shkelje të paragrafit 2. të nenit 49 të këtij ligji, duke mos siguruar të dhënat 

për SISH të përcaktuara me këtë ligj;  
1.3. shkelje të paragrafit 3. të nenit 71 të këtij ligji, duke lejuar profesionistët 

shëndetësorë që të punojnë pa licencë valide të punës.  
2. Institucionit shëndetësor ku në mënyrë të përsëritur konstatohen parregullsitë nga 

ana e organit të autorizuar me nenin 47 të këtij ligji i ndalohet puna.  
3. Vendimin për ndalimin e punës së institucionit shëndetësor nga paragrafi 1. dhe 

paragrafi 2. i këtij neni e nxjerrë Ministria.  
4. Institucioni i kujdesit shëndetësor nga paragrafi 2. i këtij neni ka të drejtë në 

ankesë në pajtim me këtë ligj.  
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KREU XXII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 96 

 
1. Institucionet shëndetësore si dhe personat juridik dhe fizik të cilët në pajtim me 

këtë ligj ushtrojnë veprimtari shëndetësore duhet të harmonizojnë organizimin, 
punën dhe aktet e përgjithshme me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi.  

2. Procedurat për përtëritjen dhe marrjen e licencës për punë të institucioneve 
shëndetësore si dhe kryerjes së specializimeve të filluara sipas Ligjit të 
shëndetësisë 2004/4, Ligjit Nr.03/L-124 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
shëndetësi; Ligjit për veprimtarinë private në shëndetësi Nr. 2004/50 dhe akteve 
nën-ligjore të miratuara në bazë të tyre, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
do të përfundohen sipas këtyre akteve ligjore.  

 
Neni 97 

 
Deri në funksionimin e plotë të SISH, Ministria është përgjegjëse për grumbullimin e 
të dhënave të domosdoshme për përpilimin, mbikëqyrjen, dhe zbatimin e politikave 
dhe strategjive shëndetësore. 
 

Neni 98 
 
Ministria siguron zbatimin e detyrave dhe përgjegjësive të Odave të profesionistëve 
shëndetësorë nga neni 78 i këtij ligji deri në themelimin dhe fillimin e funksionimit të 
tyre. 
 

Neni 99 
 
1. Kontraktimi i shërbimeve me ofruesit e shërbimeve do të fillojë vetëm pasi që:  

1.1. të jetë definuar lista e shërbimeve që do të kontraktohen;  
1.2. të jetë përcaktuar çmimi i çdo shërbimi;  
1.3. të definohet vëllimi i shërbimeve që do të kontraktohen;  
1.4. të përcaktohet kostoja totale e shërbimeve që do të kontraktohen; dhe  
1.5. të alokohen mjetet financiare brenda alokimit buxhetor (pas kalkulimit të të 

hyrave nga bashkë-pagesat).  
2. Lista e barërave dhe materialeve harxhuese do të definohet dhe hynë në fuqi vetëm 

pasi që të vlerësohet ndikimi i saj fiscal dhe pasi që të jenë alokuar mjetet 
financiare brenda alokimit buxhetor (pas kalkulimit të të hyrave nga bashkë-
pagesat).  

 
Neni 100 

 
Qeveria dhe Ministria, brenda një (1) viti, nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, do t’i 
nxjerrin aktet nënligjore, të parapara me ketë ligj. 
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Neni 101 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen: Ligji i shëndetësisë Nr. 2004/4; Ligji 
Nr.03/L-124 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për shëndetësi; Ligji për 
veprimtarinë private në shëndetësi Nr. 2004/50; dhe dispozitat ligjore që janë në 
kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 102 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-125 
13 dhjetor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-018-2013, datë 26.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 13 / 07 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisëse të Përkohshme në Kosovë, 
Rregullorja Nr.2001/9 të datës 15 maj 2001, në pajtim me Kreun 5.1 (ë), 9.1.26 (a) dhe, 
 
Me qëllim të njohjes se të drejtave të çdonjërit për të gëzuar standardet më të larta, të 
arritshme në shëndetësi, 
 
Miraton: 
 

PËR TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E BANORËVE TË KOSOVËS 
NË SISTEMIN SHËNDETËSOR 

 
KAPITULLI I 

DISPOZITAT THEMELORE 
 

Neni 1 
 
Me këtë Ligj përcaktohen të drejtat dhe përgjegjësitë e banorëve në kujdesin 
shëndetësor dhe mekanizmat e mbrojtjes dhe të sigurimit të këtyre të drejtave dhe 
përgjegjësive. 
 

Përkufizimet 
 

Neni 2 
 
2.1. Për qëllimet e këtij Ligji termat vijuese, kanë këto kuptime: 

a) Banor i Kosovës: banor i përhershëm i Kosovës ose personi i cili i plotëson 
kushtet për t’u regjistruar si banor i përhershëm i Kosovës; 

b) Punëtor shëndetësor: profesionist shëndetësor, nga neni 86 i Ligjit për 
Shëndetësi të Kosovës, i cili është i licencuar për ushtrimin e pavarur të 
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veprimtarisë shëndetësore; 
c) Kujdes shëndetësor: masat dhe aktivitetet që ndërmerren në territorin e 

Kosovës, nga institucionet shëndetësore, punëtorët shëndetësorë dhe 
banorët, në veçanti, që kanë për qëllim përparimin e përgjithshëm të 
mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të banorëve; 

d) Institucion shëndetësor: institucion i themeluar nga personi juridik dhe 
fizik, pa marrë parasysh formën e pronësisë dhe organin mbikëqyrës që 
është i autorizuar të ofrojë shërbime të kujdesit shëndetësor me licencën e 
punës, të lëshuar nga autoriteti shëndetësor; 

e) Fshehtësi profesionale: ruajtje e të dhënave për gjendjen shëndetësore të 
banorit, nga personat e paautorizuar; 

f) Rasti i Emergjencës: ndryshim i përnjëhershëm i gjendjes shëndetësore që, 
në rast të mungesës së shërbimit të shpejtë shëndetësor, rrezikon jetën dhe 
dëmton seriozisht ose në mënyrë të përhershme shëndetin e banorit; 

g) Trajtim mjekësor: procedurë fizike, kimike, biologjike ose psikologjike që 
shërben për parandalimin, diagnostikimin, mjekimin, shërimin, rehabilitimin 
dhe qëllimet e tjera që rezultojnë ose mund të rezultojnë me ndryshime në 
shëndetin e banorit; 

h) Dokumentacion shëndetësor: dorëshkrimet, shënimet ose të dhënat e tjera, 
pa marrë parasysh faktin se kush ose në çfarë mënyre i mbledh, në të cilat 
ka qasje punëtori shëndetësor gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore që 
përmbajnë të dhëna për identitetin personal të banorit dhe që janë të lidhura 
me shërbimet shëndetësore që i ofrohen atij; 

i) Përfaqësues ligjor: prindi ose kujdestari i personit nën moshën 18 vjeçare; 
në rastin e personit nën moshën 18 vjeçare, që nuk ka as prind as kujdestar, 
përfaqësuesi i Qendrës për Punë Sociale; 

j) Institucioni mbështetës: për institucionet publike shëndetësore në nivelin 
parësor, Komuna, ndërsa për institucionet shëndetësore të nivelit dytësor 
dhe tretësor të kujdesit shëndetësor si dhe për institucionet në sektorin 
privat, Ministria e Shëndetësisë; 

k) Fëmija: personi deri në moshën 12 vjeçare. 
2.2. Për qëllime të këtij Ligji, emrat e gjinisë mashkullore nënkuptojnë edhe gjininë 

femërore dhe anasjelltas, përveç kur është përcaktuar ndryshe. 
 

Roli i banorit në sistemin shëndetësor 
 

Neni 3 
 
Roli i banorit në sistemin e kujdesit shëndetësor është i rregulluar në Kapitullin IV, të 
Ligjit për Shëndetësi të Kosovës. 
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KAPITULLI II 
TË DREJTAT E BANORËVE 

 
E drejta në kujdes cilësor shëndetësor 

 
Neni 4 

 
4.1. Çdo banor ka të drejtë, për kujdes shëndetësor që është i kushtëzuar me gjendjen 

e tij të shëndetit. Kujdesi shëndetësor duhet të jetë adekuat, me qasje në 
vazhdimësi për të gjithë dhe pa diskriminim. 

4.2. Kujdesi shëndetësor është adekuat, në rast se është në përputhje me rregullat 
etike dhe profesionale, si dhe me udhëzimet relevante, të shërbimit të caktuar 
shëndetësor.  

4.3. Qasja ndaj shërbimeve shëndetësore është në vazhdimësi, atëherë kur sistemi i 
ofrimit të shërbimeve shëndetësore funksionon gjatë 24 orëve.  

4.4. Kategoritë e caktuara të banorëve gëzojnë të drejtën e shfrytëzimit të 
shërbimeve shëndetësore, pa pagesë, në pajtim me Ligjin për Shëndetësi.  

4.5. Ofrimi i shërbimeve është pa asnjë diskriminim, atëhere kur gjatë ofrimit të 
shërbimeve shëndetësore banorët nuk janë të diskriminuar në bazë të pozitës së 
tyre shoqërore, pikëpamjeve politike, prejardhjes, kombësisë, religjionit, gjinisë, 
preferencave seksuale, moshës, gjendjes martesore, paaftësisë trupore ose 
mendore, kualifikimit ose mbi çfarëdo baze tjetër, e cila nuk është e lidhur me 
gjendjen e tyre shëndetësore.  

4.6. Në rast emergjence, çdo person ka të drejtë që t’i ofrohen shërbime adekuate dhe 
në vazhdimësi të kujdesit shëndetësor që do të sigurojnë parandalimin e 
dëmtimit serioz ose të përhershëm të shëndetit, si dhe lehtësimin e dhembjes ose 
zvogëlimin e vuajtjes.  

4.7. Në rast se banori, në periudhën më të shkurtër kohore, nuk mund ta marrë 
shërbimin e nevojshëm të kujdesit shëndetësor, ai duhet të informohet nga 
institucioni shëndetësor se ku mund ta sigurojë këtë shërbim.  

4.8. Banori mund të vendoset në listën e pritjes në rast se:  
a) shërbimi i caktuar nuk mund të sigurohet nga institucioni tjetër shëndetësor 

ose,  
b) banori nuk pranon që shërbimi shëndetësor t’i ofrohet nga një institucion 

tjetër shëndetësor, siç është definuar me paragrafin 1, të këtij neni,.  
4.9. Banori mund të lihet që të presë për kujdes shëndetësor vetëm për shkaqet dhe 

për periudhën e arsyeshme të kohës, që nuk e rrezikon jetën e tij.  
4.10. Në rast se banori është vendosur në listën e pritjes, ai duhet të informohet për 

shkakun e pritjes, për terminin kur mund t’i ofrohet shërbimi, si dhe për pasojat 
e mundshme të kësaj pritje.  

4.11. Rendi i banorëve në listën e pritjes, si dhe zgjedhja në bazë të saj, duhet të 
përcaktohen duke pasur parasysh standardet shëndetësore që mund të 
kontrollohen, si dhe kriteret profesionale, në mënyrën që është e kushtëzuar me 
gjendjen e tyre të shëndetit dhe pa asnjë diskriminim. Zyrtari në Ministrinë e 
Shëndetësisë, përgjegjës për të drejtat e banorëve në kujdesin shëndetësor ka për 
detyrë, që të bëjë kontrollimin e listave të pritjes, me iniciativë personale ose në 
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bazë të kërkesës me shkrim të vetë banorit, brenda kufizimeve mbi fshehtësinë 
profesionale, të përcaktuara me nenin 20 të këtij Ligji.  

4.12. Lista e pritjes duhet të përmbajë të dhënat për llojin e shërbimit shëndetësor, që 
duhet të ofrohet, të dhënat personale të banorit, si edhe kriteret që e arsyetojnë 
përpilimin e saj.  

4.13. Gjatë përpilimit të listës së pritjes, përparësi kan invalidët e luftës në pajtim me 
ligjin përkatës.  

4.14. Në rast se shërbimi i nevojshëm shëndetesor nuk mund të sigurohet në Kosovë 
ose në qoftë se, ky shërbim, nuk mund të sigurohet brenda periudhës kohore, që 
është e kushtëzuar me gjendjen shëndetësore të banorit, ai ka të drejtë për 
kujdesin shëndetësor jashtë Kosovës, në pajtim me dispozitat e përcaktuara me 
akt të veçantë nënligjor, të nxjerrë nga Qeveria e Kosovës.  

4.15. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen edhe për çfarëdo trajtimi mjekësor që nuk është 
i domosdoshëm për kujdesin shëndetësor. 

 
E drejta e zgjedhjes 

 
Neni 5 

 
5.1. Banori ka të drejtë, që të konsultohet dhe të trajtohet nga mjeku, të cilin e zgjedh 

vetë, me pëlqimin e institucionit shëndetësor, brenda kufijve të përcaktuar me 
ligj dhe rregullat operative të institucionit.  

5.2. Banori mund të kërkojë që të ekzaminohet nga konziliumi mjekësor brenda 
institucionit në lidhje me: çfarëdo diagnoze të vënë ose terapie të rekomanduar 
nga mjeku përgjegjës; lëshimin e planifikuar nga institucioni shëndetësor me 
shtretër, ose dërgimin te institucioni tjetër shëndetësor.  

 
E drejta në dinjitetin njerëzor 

 
Neni 6 

 
6.1. Gjatë trajtimit mjekësor duhet të respektohen: dinjiteti, jeta private, integriteti 

personal dhe bindjet religjioze të banorit.  
6.2. Në rast se dispozitat e këtij Ligji nuk përcaktojnë ndryshe, pa pëlqimin e banorit, 

mund të kryhen vetëm intervenimet e domosdoshme të trajtimit mjekësor.  
6.3. Gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore, banorit mund t’i kufizohet ushtrimi i 

të drejtave, vetëm për periudhën e kohës, në masën dhe në mënyrën e përcaktuar 
me ligj, kushtëzuar nga gjendja shëndetësore e tij.  

6.4. Gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore, liria personale e banorit mund të 
kufizohet me metoda ose procedura fizike, kimike, biologjike ose psikologjike, 
vetëm në rastet e emergjencës, ose në interesin e jetës, të sigurisë fizike dhe të 
shëndetit të banorit ose të të tjerëve, në mënyrën e përcaktuar me ligj. Kufizimet 
e banorit nuk guxojnë të jenë të natyrës dënuese dhe mund të zgjasin vetëm për 
periudhën kohore gjatë së cilës ekziston shkaku për të cilin janë urdhëruar ato.  

6.5. Gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore, duhet të respektohet intimiteti i 
banorit dhe mund të kërkohet që rrobet e tij të largohen vetëm për periudhën e 
kohore dhe në masën, që mund të arsyetohet me shkaqe profesionale.  
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E drejta e komunikimit 
 

Neni 7 
 
7.1. Gjatë qëndrimit në institucionin shëndetësor me shtretër, banori ka të drejtë që të 

ketë komunikim me personat e tjerë, dhe të pranojë vizitorë. Institucioni 
shëndetësor duhet të lejojë dhe të lehtësojë, këtë komunikim dhe kontakt, aq sa 
është e mundshme. 

7.2. Të drejtat e përcaktuara me paragrafet 1 deri 7, të këtij neni, mund të realizohen 
varësisht nga kushtet ekzistuese të institucionit shëndetësor me shtretër, duke i 
respektuar të drejtat e banorëve të tjerë, të cilët ndodhen në dhomë dhe duke 
siguruar parandalimin e shqetësimit të tyre. Rregullat e detajizuara lidhur me 
këto çështje duhet të përcaktohen me rregullat operative të institucionit 
shëndetësor me shtretër, duke mos e kufizuar përmbajtjen e këtyre të drejtave. 
Rregullat operative mund të përcaktojnë të drejta shtesë, krahas atyre të 
definuara me paragrafet 1 deri 7, të këtij neni. 

7.3. Banori, në gjendje serioze shëndetësore, ka të drejtë që të përcaktojë personin, 
që do të qëndrojë me të, ose, në rast të mungesës së aftësisë së veprimit, 
personin, që do ta përcaktojë personi nga paragrafi 11.1, i këtij Ligji. Banori 
konsiderohet se është në gjendje serioze shëndetësore, atëherë kur, për shkak të 
gjendjes shëndetësore të tij, nuk është në gjendje që të kujdeset për veten, ose 
kur nuk mund të arrihet lehtësimi i dhembjeve, përkundër përdorimit të 
medikamenteve, ose kur është në gjendje të krizës psikologjike. 

7.4. Fëmija ka të drejtë që, gjatë qëndrimit në institucionin shëndetësor me shtretër, 
ta ketë afër prindin, përfaqësuesin ligjor ose të afërmin e përcaktuar nga ai, ose 
nga përfaqësuesi ligjor i tij.  

7.5. Gruaja, e cila është në aktin e lindjes ka të drejtë të kërkojë që, para, gjatë dhe 
pas aktit të lindjes, ta ketë afër, personin e moshës madhore, të cilin e përcakton 
vetë, dhe që ta ketë foshnjën në dhomën e njëjtë ku qëndron edhe ajo vetë, 
përpos në rastin kur këtë nuk e lejon gjendja shëndetësore e foshnjës.  

7.6. Në rast se rregullat operative të institucionit shëndetësor me shtretër, nuk e 
përcaktojnë ndryshe, banori ka të drejtë që të përdorë veshjen e tij, si dhe pajisjet 
personale.  

 
E drejta e largimit nga institucioni 

 
Neni 8 

 
8.1. Banori, ka të drejtë, që të largohet nga institucioni shëndetësor. Kjo e drejtë 

mund të kufizohet vetëm në mënyrën e përcaktuar me ligj, në rastet kur me këtë 
veprim, rrezikohet siguria fizike ose shëndeti i të tjerëve.  

8.2. Banori duhet të informojë mjekun përgjegjës se ka për qëllim që të largohet nga 
institucioni shëndetësor, dhe ky fakt duhet të evidentohet në dokumentacionin 
shëndetësor të tij.  

8.3. Në rast se, banori largohet nga institucioni shëndetësor pa paralajmërim, mjeku 
përgjegjës duhet ta evidentojë këtë fakt në dokumentacionin e tij, shëndetësor; 
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atëherë kur, largimi i paparalajmëruar nga institucioni shëndetësor, është i 
kushtëzuar me gjendjen shëndetësore të banorit, duhet të njoftohen autoritetet 
kompetente, ndërsa në rastin e banorit, i cili nuk ka aftësi veprimi, ose ka aftësi 
të zvogëluar veprimi, duhet të njoftohet përfaqësuesi ligjor i tij.  

8.4. Banori, anëtari i ngushtë i familjes së tij, të afërmit e tjerë ose përfaqësuesi ligjor 
i tij, duhet që, paraprakisht, të informohen mbi largimin nga institucioni 
shëndetësor, së paku 24 orë para lëëshimit të planifikuar.  

8.5. Në rastin e banorit, i cili nuk ka aftësi veprimi, e drejta e definuar me paragrafin 
1 të këtij neni, mund të realizohet me pëlqimin e përfaqësuesit ligjor të tij. 

 
E drejta për të qenë i informuar 

 
Neni 9 

 
9.1. Banori ka të drejtë që të pranojë informatën e plotë, në një formular individual.  
9.2. Banori ka të drejtë, që të pranojë informata të detajizuara lidhur me:  

a) gjendjen e shëndetit të tij, përfshirë këtu edhe vlerësimin mjekësor;  
b) ekzaminimet dhe intervenimet e rekomanduara;  
c) përparësitë e mundshme dhe rreziqet e realizimit të ekzaminimeve ose të 

intervenimeve të rekomanduara;  
d) datat e planifikuara për realizimin e ekzaminimeve dhe të intervenimeve;  
e) të drejtën e tij, për të vendosur lidhur me ekzaminimin ose intervenimin e 

rekomanduar;  
f) procedurat dhe metodat e mundshme alternative;  
g) rrjedhën e ofrimit të shërbimeve si dhe rezultatet e pritura;  
h) suksesin ose dështimin eventual të çfarëdo ekzaminimi ose intervenimi të 

përfunduar, përfshirë edhe rezultatet që dallojnë nga ato të pritura, si dhe 
shkaqet për këtë;  

i) mënyrat e rekomanduara për jetë të shëndoshë dhe  
j) çdo informatë tjetër, relevante për shëndetin e banorit ose për trajtimin e tij.  

9.3. Banori ka të drejtë që të disponojë me emrat, kualifikimet dhe pozicionet e 
personave që janë të përfshirë drejtpërdrejt në procesin e ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore për të.  

9.4. Banori, pa aftësi veprimi ose me aftësi të zvogëluar të veprimit ka të drejtë në 
informata që i përgjigjen moshës dhe gjendjes së tij mendore.  

9.5. Banori ka të drejtë, që të sigurojë informatën në mënyrën, e cila është e 
pranueshme për të, duke pasur parasysh moshën, nivelin arsimor, nivelin e 
diturisë, gjendjen psikike dhe pritjet e tij, lidhur me çështjen konkrete.  

9.6. Në rast se është e mundshme, me rastin e ofrimit të informatave, duhet të 
sigurohet përkthyesi ose përkthyesi që shërbehet me gjuhën e shenjave.  

9.7. Kushtet, që janë të domosdoshme për të realizuar të drejtat e lidhura me 
sigurimin e informatave, duhet të sigurohen nga institucioni shëndetësor që i 
disponon ato.  

9.8. Banori, i cili ka aftësi të plotë veprimi, mund ta refuzojë të drejtën për të qenë i 
informuar, përveç në rastet kur ai duhet që, patjetër, të jetë koshient për natyrën 
e sëmundjes, me qëllim që të mos e rrezikojë shëndetin e të tjerëve.  
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9.9. Në rast se intervenimi kryhet me iniciativën e banorit dhe jo për qëllime 
terapeutike, mohimi i të drejtës, për të qenë i informuar, mund të jetë i vlefshëm 
vetëm atëherë kur bëhet në formë të shkruar.  

9.10. Banori, me aftësi të plotë veprimi, ka të drejtë që ta përcaktojë personin, i cili do 
të informohet, me shkrim ose në çfarëdo mënyre tjetër të besueshme, në vend të 
tij.  

9.11. Banori ka të drejtë që të informohet edhe në rastet kur pëlqimi i tij, nuk është 
kusht për fillimin e trajtimit.  

 
E drejta e vendimit personal 

 
Neni 10 

 
10.1. Banori, ka të drejtë që të vendosë se a do t’i nënshtrohet ose jo trajtimit të 

caktuar. Kjo e drejtë mund të kufizohet vetëm në mënyrën e përcaktuar me ligj.  
10.2. Brenda kornizës së realizimit të së drejtës të vendimit personal, banori është i 

lirë që të vendosë se a dëshiron që të shfrytëzojë shërbimet shëndetësore apo jo, 
si dhe me cilat intervenime të pajtohet dhe cilat intervenime t’i refuzojë, duke 
pasur parasysh kufizimet e përcaktuara me ligj.  

10.3. Banori ka të drejtë që të marrë pjesë në cilindo vendim që ka të bëjë me trajtimin 
e tij mjekësor, përveç përjashtimeve të përcaktuara me ligj. Me rastin e ushtrimit 
të së drejtës të vendimit personal, banorit duhet t’i ofrohen informata adekuate, 
të sakta dhe komplete, sipas mënyrës së përcaktuar me nenet 9 dhe 19 të këtij 
Ligji.  

10.4. Banori, mund të japë pëlqimin e definuar në paragrafin mëparshëm gojarisht, me 
shkrim ose me sjellje, e cila e nënkupton këtë pëlqim në praninë e njëkohshme 
të dy dëshmitarëve, përveç në rast se nuk përcaktohet ndryshe me ligj.  

10.5. Në rast të intervenimeve invasive është i domosdoshëm pajtimi me shkrim i 
banorit ose në rast se banori nuk është në gjendje që ta bëjë këtë, deklarata e tij, 
gojore ose deklarata e dhënë në ndonjë mënyrë tjetër, në praninë e njëkohshme 
të dy dëshmitarëve. 

10.6. Banori mund ta tërheqë, në çdo kohë, pëlqimin e tij, për realizimin e 
intervenimit të caktuar. Me rastin e tërheqjes së pëlqimit pa arsyetim të 
mjaftueshëm, banori mund të jetë i obliguar që të kompenzojë shpenzimet e 
arsyeshme, që janë bërë si pasojë e këtij veprimi. 

 
Neni 11 

 
11.1. Banori, që disponon aftësi të plotë veprimi, përveç në rast se ligji nuk e 

përcakton ndryshe, mundet që, në deklaratë publike, në deklaratë të plotë dhe 
përfundimtare private, ose në rast pamundësie që të shkruajë në deklaratë, të 
dhënë në praninë e dy dëshmitarëve:  
a) të emërojë personin që disponon me aftësi të plotë veprimi, i cili do të ketë 

të drejtë të ushtrojë të drejtën e dhënies së pëlqimit ose të refuzimit, në vend 
të tij dhe, i cili duhet, që të informohet, në bazë të nenit 9 dhe nenit 19, të 
këtij Ligji;  
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b) të përjashtojë, çdonjërin prej personave nga paragrafi 2 i këtij neni, nga e 
drejta e ushtrimit të së drejtës për dhënien ose refuzimin e pëlqimit, në vend 
të tij; ose nga e drejta për të siguruar informata, siç është e përcaktuar me 
nenin 9 dhe nenin 19 të këtij Ligji.  

11.2. Në rast se banori, në situatën e gjendjes emergjente shëndetësore, nuk disponon 
aftësi veprimi, ose kur kjo aftësi është e kufizuar dhe, nëse nuk ekziston personi, 
i cili, ka të drejtë, që të bëjë deklaratë, në bazë të paragrafit 11.1 (a), personat, si 
vijojnë, në rendin e shënuar më poshtë, kanë për detyrë që të ushtrojnë të drejtën 
e dhënies ose të refuzimit të pëlqimit brenda suazave të definuara në paragrafin 
4 të këtij neni – duke marrë parasysh normat e përcaktuara, në paragrafin 11.1 
(b): 
a) përfaqësuesi ligjor i banorit, në mungesën e tij;  
b) anëtarët e familjes me aftësi të plotë veprimi:  

(i) bashkëshorti/ja ose partneri bashkëshortor, në mungesën e tij,  
(ii) pasardhësi, mbi moshën 18 vjeçare, në mungesën e tij,  
(iii) prindi; në mungesën e tij,  
(iv) motra ose vëllau; në mungesën e tij ose të saj,  
(v) gjyshi ose gjyshja;  

c) në rast të mungesës së anëtarit të familjes nga pika (b), profesionisti 
përgjegjës shëndetësor.  

11.3. Në rast të ekzistimit të deklaratave të kundërta, të dhëna nga ata, të cilët gjenden 
në rendin e njëjtë të prioritetit, për të dhënë deklaratë, duhet të merret parasysh 
ajo deklaratë, e cila, sipas vlerësimit të institucionit shëndetësor, do të ketë 
ndikim më të favorshëm mbi gjendjen shëndetësore të banorit.  

11.4. Personat e përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni, mund të bëjnë deklaratë 
vetëm pasi që të informohen, në mënyrën, e cila është e definuar me nenin 9. 
Deklarata mund të përfshinë edhe dhënien e pëlqimit ose të refuzimit, për 
intervenime invasive, që janë të rekomanduara nga mjeku përgjegjës. Duhet të 
sigurohet, që kjo deklaratë – me përjashtim të rastit të definuar në paragrafin 
15.3–me gjithë intervenimin, nuk do të ndikojë, në mënyrë jo të favorshme, mbi 
gjendjen shëndetësore të banorit dhe, veçanërisht, nuk do të shkaktojë dëmtim 
serioz ose kohëgjatë të shëndetit të tij. Banori, duhet të informohet lidhur me 
ekzistimin e deklaratës së këtillë, menjëherë pasi, të rifitojë aftësinë e plotë të 
veprimit.  

11.5. Me rastin e marrjes së vendimeve për llojin e shërbimeve shëndetësore, që duhet 
të ofrohen, mendimi i banorit, i cili nuk ka aftësi të veprimit ose, që këtë aftësi e 
ka të kufizuar, duhet të merret parasysh deri në masën që nuk është në 
kundërshtim me normat dhe standardet profesionale. Kjo dispozitë vlen edhe në 
rastet kur e drejta për dhënien e pëlqimit ose refuzimit ushtrohet nga personi i 
përcaktuar me paragrafin 2, të këtij neni.  

 
Neni 12 

 
12.1. Banori, do t’i nënshtrohet trajtimit të propozuar, edhe pa dhënien e pëlqimit, në 

rast se ai nuk është në gjendje që të bëjë deklaratën e pëlqimit për shkak të 
gjendjes së tij shëndetësore, si dhe atëherë kur:  
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a) sigurimi i deklaratës nga personi i përcaktuar në paragrafin 11.1 (a), do të 
rezultojë me vonesë, gjë që do të ndikojë në mënyrë serioze në gjendjen 
shëndetësore të banorit; ose,  

b) me rastin e zbatimit të intervenimeve invasive, sigurimi i deklaratës nga 
personi i përcaktuar në paragrafin 11.1 (a), ose paragrafin 11.2, do të 
rezultojë me vonesë, gjë që do të çoj në dëmtim serioz ose kohëgjatë, të 
shëndetit të banorit.  

12.2. Pëlqimi i banorit nuk kërkohet në rast se dështimi i zbatimit të intervenimit ose 
të veprimit të caktuar:  
a) seriozisht e rrezikon shëndetin dhe sigurinë fizike të të tjerëve – përfshirë 

edhe fetusin pas javës së 10 të shtatzanisë, në pajtim me ligjin, ose  
b) e rrezikon drejtpërdrejt jetën e banorit – duke pasur parasysh nenet 15-18, të 

këtij Ligji.  
 

Neni 13 
 
13.1. Në rast se, gjatë realizimit të intervenimit invasiv bëhet i domosdoshëm zgjerimi 

i paplanifikuar i intervenimit, për çka nuk ekziston pëlqimi – me përjashtim të 
rastit të definuar në paragrafin 2, të këtij neni – ky zgjerim i intervenimit mund 
të realizohet vetëm në rastin kur:  
a) këtë e imponon gjendja e emergjencës, ose kur  
b) mosrealizimi i intervenimit do të shkaktonte rëndim serioz dhe të pa-

arsyeshëm të gjendjes shëndetësore të banorit.  
13.2. Në rast se intervenimi i zgjeruar, i definuar në paragrafin e mëparshëm, do të 

çojë në humbjen e organit ose të pjesës së trupit, ose nëse, për shkak të tij, do të 
humbë plotësisht funksionin – intervenimi mund të bëhet, vetëm atëherë kur jeta 
e banorit është e rrezikuar drejtpërdrejt.  

 
Neni 14 

 
14.1. Pëlqimi me shkrim i banorit, kërkohet për shfrytëzimin e cilësdo nga: qelizat, 

përbërjes së qelizave, indeve, organeve ose të pjesëve të trupit, që largohen nga 
banori, për së gjalli, nëpërmjet intervenimit, që nuk i ka shërbyer qëllimit për të 
cilin ai, fillimisht ka dhënë pëlqimin. Për shkatërrimin e rëndomtë të këtyre 
materialeve, nuk nevojitet të merret pëlqimi i banorit. 

14.2. Banori ka të drejtë, që të vendosë për cilindo intervenim që është i lidhur me 
trupin e tij, pas vdekjes, brenda kufizimeve të përcaktuara me ligj. 

 
E drejta e refuzimit të dhënies së pëlqimit 

 
Neni 15 

 
15.1. Me përjashtim të kushteve të përcaktuara në paragrafet 2 dhe 3 si dhe rasteve të 

definuara në paragrafin 6, të këtij neni, banori me aftësi të plotë të veprimit, ka 
të drejtë që të refuzojë dhënien e pëlqimit, përveç në rastin kur me këtë, do të 
rrezikojë jetën ose sigurinë fizike të të tjerëve.  
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15.2. Çfarëdo refuzimi i dhënies së pëlqimit, për të cilin vlerësohet se do të dëmtojë 
në mënyrë serioze ose të përhershme shëndetin e banorit, mund të zbatohet nga 
ana e banorit vetëm nëpërmjet deklaratës publike, deklaratës së plotë dhe 
përfundimtare private ose në rast pamundësie për të shkruar, deklaratës së dhënë 
në praninë e njëkohshme të dy dëshmitarëve. Në rastin e fundit, refuzimi i 
dhënies së pëlqimit, duhet të evidentohet në dokumentacionin shëndetësor të 
banorit dhe duhet të vërtetohet me nënshkrimin e të dy dëshmitarëve.  

15.3. Intervenimet jetëpërkrahëse ose jetëshpëtuese, mund të refuzohen, duke lejuar 
që sëmundja të ketë rrjedhën e saj të natyrshme, vetëm atëherë kur banori lëngon 
nga sëmundja serioze, që është e pashërueshme dhe kur është e sigurt se kjo 
sëmundje, bazuar në të arriturat e fundit të shkencës mjekësore, do të shkaktojë 
vdekjen, brenda një periudhe të shkurtër kohore, edhe në rast se ofrohet kujdesi 
plotësisht adekuat shëndetësor. Refuzimi i intervenimeve jetëpërkrahëse ose 
jetëshpëtuese mund të bëhet, duke i respektuar procedurat formale, të definuara 
në paragrafin 2 të këtij neni.  

15.4. Refuzimi i dhënies së pëlqimit, në mënyrën si është definuar në paragrafin 3, 
mund të jetë i vlefshëm vetëm në rast se Komisioni, i përbërë nga tre mjekë, e 
ekzaminon banorin dhe merr vendim unanim, të cilin e shpreh në formë të 
deklaratës me shkrim, me të cilën vërteton se banori, me rastin e refuzimit të 
dhënies së pëlqimit, ka qenë plotësisht koshient për pasojat e këtij vendimi dhe 
se, me këtë rast, kushtet e definuara në paragrafin 3, janë përmbushur. Ditën e 
tretë, pas dhënies së deklaratës nga ana e Komisionit mjekësor, banori sërish – 
në praninë e dy dëshmitarëve – duhet të deklarojë refuzimin e dhënies së 
pëlqimit. Në rast se banori nuk pajtohet që t’i nënshtrohet ekzaminimit të 
Komisionit mjekësor, deklarata e tij, lidhur me refuzimin e trajtimit mjekësor, 
mund të mos merret në konsiderim.  

15.5. Anëtarët e Komisionit, të përcaktuar në paragrafin 4, duhet të jenë: dy mjekë-
specialistë në lëmin që i përgjigjet origjinës së sëmundjes, të cilët nuk kanë 
marrë pjesë në procesin e trajtimit të banorit dhe një mjek specialist, psikiatër. 
Mendimi i mjekut, i cili e ka trajtuar banorin, duhet të merret në konsiderim. 

15.6. Gruaja nuk mund të refuzojë intervenimin jetëpërkrahës ose jetëshpëtues në rast 
se është shtatëzënë ose dyshohet se mund të jetë shtatëzënë, pas kohës së 
përcaktuar me paragrafin 12.2 (a).  

15.7. Në rastin e refuzimit, siç është definuar në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, duhet 
bërë përpjekje që, nëpërmjet intervistës personale, të kuptohen shkaqet e 
vendimit të këtillë të banorit dhe të tentohet që ky vendim të ndryshohet. Gjatë 
kësaj, si shtesë informatës së definuar në nenin 9, banori duhet të informohet 
edhe një herë mbi pasojat e moszbatimit të intervenimit.  

15.8. Banori mundet, në çdo kohë që, të tërheqë deklaratën lidhur me refuzimin e 
dhënies së pëlqimit, pa asnjë kufizim, sa i përket mënyrës se si mund ta bëjë 
këtë.  

 
Neni 16 

 
16.1. Në rast se banori është pa aftësi veprimi ose me aftësi të kufizuar veprimi, 

dispozitat e përcaktuara me paragrafin 15.2, nuk mund të zbatohen.  
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16.2. Në rast se banori, pa aftësi veprimi ose me aftësi të kufizuar veprimi, i cili 
refuzon dhënien e pëlqimit, në mënyrën e përshkruar me paragrafin 15.3, 
institucioni shëndetësor, duhet të ndërmarrë procedurën për sigurimin e pëlqimit 
nga ana e gjykatës. Mjeku përgjegjës duhet t’i përmbushë të gjitha obligimet 
profesionale ndaj shëndetit të banorit derisa gjykata të marrë vendimin e saj 
përfundimtar dhe të plotfuqishëm. Në rast kërcënimi të drejtpërdrejt për jetë, 
nuk është e domosdoshme që të sigurohet deklarata nga gjykata për kryerjen e 
intervenimeve të kërkuara.  

16.3. Mjeku përgjegjës, me qëllim të përmbushjes së obligimeve të tij, në mënyrën e 
definuar me paragrafin e mëparshëm, mund të bashkëpunojë me autoritetet 
policore, nëse kjo paraqitet si e nevojshme.  

16.4. Në zhvillimin e procedurës që ka për qëllim sigurimin e deklaratës, nga 
paragrafi 2 i këtij neni, gjykata duhet të hapë pa vonesë procedurën jo-
kontestuese. Për këto procedura duhet të zbatohet përjashtimi objektiv i 
shpenzimeve, përveç, nëse me këtë Ligj, nuk është përcaktuar ndryshe.  

 
Neni 17 

 
17.1. Banori, me aftësi të plotë veprimi, mundet që në rastin e mundësisë për humbjen 

e mëvonshme të aftësisë së tij të veprimit, në deklaratë publike të refuzojë 
pëlqimin për:  
a) disa ekzaminime ose intervenime të përcaktuara në paragrafin 15.1;  
b) intervenimet e përcaktuara në paragrafin 15.3, dhe  
c) intervenimet e caktuara jetëpërkrahëse ose jetëshpëtuese, nëse vuan nga 

ndonjë sëmundje e pashërueshme dhe si pasojë e sëmundjes është i paaftë 
për t’u kujdesur fizikisht për veten, ose nëse ka dhimbje, që nuk mund të 
pakësohen me gjithë terapinë përkatëse.  

17.2. Banori, me aftësi të plotë veprimi, mundet që në rastin e humbjes së mëvonshme 
të aftësisë së veprimit, të emërojë nëpërmjet deklaratës publike një person me 
aftësi të plotë veprimi, i cili është i autorizuar t’i ushtrojë të drejtat e përcaktuara 
në paragrafin e mëparshëm, në vend të tij.  

17.3. Deklarata e definuar në paragrafët 1 dhe 2, të këtij neni, është e vlefshme nëse 
mjeku psikiatër, me mendim profesional, që nuk është më i vjetër se një muaj, 
vërteton se banori e ka marrë vendimin duke qenë plotësisht koshient për pasojat 
e tij. Deklarata duhet të përtëritet, çdo dy vjet, dhe në çdo kohë mund të hudhet 
poshtë, pa marrë parasysh aftësinë vepruese të banorit dhe pa kërkesa formale. 

17.4. Në rastin e deklaratës së bërë nga banori me aftësi të plotë veprimi, sipas 
paragrafit 17.2, me të cilën refuzohet intervenimi, Komisioni nga paragrafi 15.4, 
duhet të bëjë deklaratë nëse: 
a) ekzistojnë kushtet e përcaktuara në paragrafin 17.1 dhe nëse,  
b) banori i përcaktuar në paragrafin 17.2 e ka marrë vendimin duke qenë 

plotësisht koshient për pasojat e tij.  
 

Neni 18 
 
18.1. Ndërprerja ose moszbatimi i intervenimit të përshkruar në paragrafin 15.3, mund 

të bëhet, nëse vullneti i banorit mund të përcaktohet qartë dhe bindshëm. Në rast 
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dyshimi, çdo deklaratë e mëvonshme personale, e dhënë nga banori, duhet të 
merret parasysh. Në mungesë të një deklarate të tillë, duhet të sigurohet pëlqimi 
për intervenimet jetëpërkrahëse dhe jetëshpëtuese.  

18.2. Banori nga paragrafi 17.2, i cili e refuzon intervenimin, nuk duhet të shtrëngohet 
në asnjë mënyrë që të ndryshojë vendimin. Në rast refuzimi të intervenimit, të 
definuar në paragrafin 15.3, banori ka të drejtë për trajtim mjekësor, që ka për 
qëllim lehtësimin e vuajtjes apo pakësimin e dhembjes.  

 
E drejta e qasjes ndaj dokumentacionit shëndetësor 

 
Neni 19 

 
19.1. Banori ka të drejtë që të jetë i njoftuar me të dhënat që i përmban 

dokumentacioni i institucionit shëndetësor, lidhur me të dhe është i autorizuar që 
të ketë informatë lidhur me qasjen ndaj tyre.  

19.2. Institucioni shëndetësor duhet të ketë në dispozicion dokumentacionin 
shëndetësor, ndërsa banori duhet të ketë në dispozicion të dhënat që i përmban ai.  

19.3. Banori ka të drejtë që:  
a) të pranojë informata mbi përdorimin e të dhënave përkitazi me trajtimin e tij 

mjekësor;  
b) të njihet me të dhënat e institucionit shëndetësor, që kanë të bëjnë me të;  
c) të ketë qasje në dokumentacionin shëndetësor që ka të bëjë me të dhe të 

nxjerrë kopje, me shpenzimet e tij vetanake;  
d) të marrë raportin përfundimtar, pasi të jetë lëshuar nga institucioni 

shëndetësor;  
e) të pranojë përmbledhjen e të dhënave të tij shëndetësore, nga institucioni 

shëndetësor, për qëllime të arsyeshme, me shpenzime vetanake.  
19.4. Banori, është i autorizuar që të inicojë plotësimin ose korrigjimin e 

dokumentacionit shëndetësor në lidhje me të, nëse i njëjti konsiderohet nga ai se 
është i pasaktë apo jo i plotë. Të dhënat e gabueshme të institucionit shëndetësor 
nuk duhet të fshihen pas këtyre përmirësimeve, por duhet të korrigjohen në atë 
mënyrë që të dhënat fillestare mund të ruhen.  

19.5. Nëse dokumentacioni shëndetësor, i përgatitur për banorin, përmban detaje 
personale të personit tjetër, e drejta e tij në jetë private duhet të respektohet. Për 
këtë shkak, banori mundet, që të mos e realizojë të drejtën e tij të qasjes ndaj 
dokumentacionit shëndetësor si dhe të drejtat e tjera, të përmendura në 
paragrafin 19.3 kur është fjala për informatat që kanë të bëjnë me ndonjë person 
tjetër.  

19.6. Personi ireferuar në paragrafet 11.1 dhe 11.2, është i autorizuar që të ketë qasje 
në dokumentacionin shëndetësor të banorit pa aftësi veprimi.  

19.7. Banori ka të drejtë, që të autorizojë me shkrim, personin e caktuar nga ai, që të 
ketë qasje në dokumentacionin shëndetësor lidhur me kujdesin shëndetësor të 
ofruar për të dhe sëmundjen e tij si dhe që të bëjë kopje prej tij.  

19.8. Pas përfundimit të trajtimit mjekësor të banorit, vetëm personi i autorizuar nga 
ai, me deklaratë të plotë dhe përfundimtare private, është i autorizuar që të ketë 
qasje në dokumentacionin shëndetësor dhe të nxjerrë kopje të tij.  
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19.9. Në rast se banori vdes, përfaqësuesi i tij ligjor, i afërmi i ngushtë dhe 
trashëgimtarët, janë të autorizuar, që të njoftohen me të dhënat e institucionit 
shëndetësor, që kanë pasur ose mund të kenë pasur lidhje me shkakun e vdekjes, 
me trajtimin mjekësor të zbatuar para vdekjes, si dhe të kenë qasje në 
dokumentacionin shëndetësor; kopjet nga dokumentacioni shëndetësor, mund të 
nxjerren me shpenzime personale.  

19.10. Rregullat e detajizuara të menaxhimit dhe të kujdesit për të dhënat personale të 
banorit, nga ana e institucionit shëndetësor, duhet të përcaktohen me akt të 
veçantë nënligjor, të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë.  

 
E drejta e ruajtjes së konfidencialitetit dhe aspektit privat të të dhënave 

shëndetësore 
 

Neni 20 
 
20.1. Banori ka të drejtë në ruajtjen e konfidencialitetit dhe përmasës private të të 

dhënave personale; të informatave që janë të lidhura me gjendjen e tij 
shëndetësore; trajtimin mjekësor si dhe çdo informate tjetër, që përmban 
dokumentacioni i tij shëndetësor.  

20.2. Banori, është i autorizuar, që të bëjë deklaratë përkitazi me atë se kush mund të 
marrë informata mbi sëmundjen e tij dhe prognozën e saj, si dhe kush nuk ka të 
drejtë të jetë i njoftuar plotësisht ose pjesërisht mbi të dhënat e shërimit të tij.  

20.3. Të dhënat nga paragrafi 20.1, duhet të mësohen, edhe pa marrë pëlqimin e 
banorit, nëse kjo është e përcaktuar me ligj.  

20.4. Personi i ngarkuar me përkujdesin e vazhdueshëm, simptomatik, të banorit, 
mund të informohet, pa marrë pëlqimin e banorit, mbi të dhënat e domosdoshme 
në dokumentacionin e tij shëndetësor, atëherë kur mungesa e këtij informimi 
mund të sjellë keqësimin e gjendjes shëndetësore të banorit.  

20.5. Banori ka të drejtë, që gjatë trajtimit mjekësor pranë tij të jenë të pranishëm 
vetëm personat e domosdoshëm për zbatimin e trajtimit mjekësor, si dhe ata për 
të cilët ai ka dhënë pëlqimin, nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe.  

20.6. Banori ka të drejtë të kërkojë që trajtimi mjekësor të bëhet në rrethana të tilla ku 
mund të mos shihet ose dëgjohet nga të tjerët pa pëlqimin e tij, përpos në raste të 
emergjencës dhe të gjendjeve kërcënuese, nëse kjo është e pashmangshme.  

20.7. Banori është i autorizuar që të emërojë personin, i cili mund të informohet mbi 
pranimin e tij në institucionin shëndetësor me shtretër dhe mbi zhvillimin e 
gjendjes së tij shëndetësore, si dhe që të përjashtojë cilindo person nga ky 
proces. Institucioni shëndetësor me shtretër duhet të informojë personin e 
emëruar nga banori, për pranimin e banorit dhe për çdo ndryshim të rëndësishëm 
lidhur me këtë si dhe përkitazi me gjendjen shëndetësore të banorit.  
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KAPITULLI III 
PËRGJEGJËSITË E BANORIT 

 
Neni 21 

 
21.1. Gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, banori duhet t’i 

respektojë dispozitat ligjore, të lidhura me to. 
21.2. Nëse këtë e lejon gjendja shëndetësore banorit, varësisht nga aftësitë dhe 

njohuritë e tij banori duhet të bashkëpunojë me punëtorët shëndetësorë, të 
përfshirë në trajtimin mjekësor, në mënyrat si vijon: 
a) informimi mbi të gjitha detajet e domosdoshme për përcaktimin e 

diagnozës, përgatitjen e planit të trajtimit dhe për kryerjen e intervenimeve 
të nevojshme; posaçërisht informimi i punëtorëve shëndetësorë, për çdo 
sëmundje të mëhershme, trajtimin shëndetësor, përdorimin e barnave ose 
për prodhimet dhe procedurat paramjekësore, si dhe për afinitetin e tij ndaj 
faktorëve të rrezikshëm, që mund të dëmtojnë shëndetin;  

b) informimi për çdo detaj në lidhje me sëmundjen e tij, që mund të rrezikojë 
sigurinë jetësore ose fizike të të tjerëve, në veçanti mbi ndonjë sëmundje 
ngjitëse ose mbi ndonjë sëmundje ose gjendje që e përjashton atë nga 
ushtrimi i profesionit;  

c) lajmërimi i personave nga të cilët mund të ketë marrë sëmundjen ngjitëse si 
dhe të personave, të cilët mund t’i ketë infektuar, në rastin e sëmundjeve 
ngjitëse;  

d) informimi për të gjitha deklaratat e mëparshme, të dhëna në kuadër të 
procedurave ligjore, që kanë lidhje me sëmundjen ose çrregullimin, për të 
cilën ofrohet kujdesi shëndetësor;  

e) t’u përmbahet udhëzimeve, të marra në lidhje me trajtimin mjekësor;  
f) respektimi i rregullave operative të institucionit shëndetësor;  
g) pagesa e bashkëpagesave dhe e çmimeve të tjera;  
h) prezentimi i provave të besueshme për të dhënat personale.  

 
Neni 22 

 
22.1. Gjatë ushtrimit të të drejtave të banorit, ai ose të afërmit e tij, duhen të 

respektojnë të drejtat e banorëve të tjerë.  
22.2. Gjatë ushtrimit të të drejtave të përcaktuara me këtë ligj, banori ose të afërmit e 

tij, nuk guxojnë t’i cënojnë të drejtat e punëtorëve shëndetësorë, të përcaktuara 
me ligj.  

22.3. Mënyra e detajizuar e ushtrimit të të drejtave dhe të përgjegjësive të banorit, 
brenda institucionit shëndetësor, përcaktohet me rregullat operative të 
institucionit shëndetësor, që duhet të jenë në pajtim të plotë me këtë Ligj.  
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KAPITULLI IV 
ZBATIMI I TË DREJTAVE TË BANORIT NË KUJDESIN SHËNDETËSOR 

 
Neni 23 

 
Menjëherë pas pranimit ose para fillimit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore, 
institucioni shëndetësor, duhet të informojë banorin, varësisht nga gjendja e tij 
shëndetësore, mbi të drejtat dhe përgjegjësitë në kujdesin shëndetësor, mbi mundësitë e 
zbatimit të tyre si dhe për rregullat operative të institucionit. Kjo dispozitë duhet të 
zbatohet në mënyrë të plotë ndaj cilitdo person tjetër që, në emër të banorit, në pajtim 
me këtë Ligj, ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e vetëpërcaktimit. 
 

Ankesat e banorëve 
 

Neni 24 
 
24.1. Banori ka të drejtë të parashtrojë ankesë ndaj institucionit shëndetësor përkitazi 

me shërbimin shëndetësor që i është ofruar, jo më vonë se 60 ditë pas shkaktimit 
të incidentit.  

24.2. Institucioni shëndetësor duhet të bëjë hetime lidhur me pohimet në ankesë dhe 
duhet të informojë banorin mbi rezultatet e hetimeve me shkrim, brenda 10 
ditëve të punës.  

24.3. Banori ka të drejtë të ankesës në vendimin e institucionit shëndetësor, në 
institucionin e tij mbështetës.  

24.4. Ushtrimi i të drejtës për ankesë nuk ndikon në të drejtën e banorit që t’iu 
drejtohet institucioneve të tjera për hetimin e ankesës,në mënyrën e përcaktuar 
me ligj. Institucioni shëndetësor duhet t’ia tërheqë vërejtjen banorit lidhur me 
këtë rrethanë.  

24.5. Procedura e shqyrtimit të ankesave të banorëve nga ana e institucionit 
shëndetësor, duhet të përcaktohet me rregullat e brendshme operative, në 
përputhje me ligjet përkatëse.  

24.6. Ankesat duhet të regjistrohen dhe dokumentet në lidhje me ankesa dhe hetimet e 
kryera, duhet të ruhen 5 vjet.  

 
Koncepti i dëmit të shkaktuar ndaj banorit 

 
Neni 25 

 
25.1. Sipas këtij Ligji, dëmi i shkaktuar ndaj banorit nënkupton dëmin material si dhe 

dëmin jomaterial, përfshirë dhembjen dhe uljen e kualitetit të jetës, që janë 
shkaktuar si pasojë e:  
a) trajtimit mjekësor ose hulumtimit mjekësor ku ai ka qenë subjekt;  
b) infeksionit ose inflamacionit që është i lidhur me infeksionet 

intrahospitalore;  
c) defekteve strukturale të pajisjeve mjekësore, funksionimit të tyre të dobët 

ose të ngjashme me to.  
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25.2. Pasojat e trajtimit mjekësor, që ka qenë i mbështetur mbi parimet dhe standardet 
e pranuara në mënyrë universale, të shkencës dhe të profesionit mjekësor, që 
nuk kanë mundur të shmangen nëpërmjet përdorimit të metodave njëlloj efektive 
të trajtimit, në bazë të këtij Ligji, nuk do të konsiderohen si dëm i shkaktuar ndaj 
banorit.  

 
Kërkesat e banorëve për dëmshpërblim 

 
Neni 26 

 
26.1. Banori ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për dëmshpërblim, mbështetur në 

përgjegjësinë civile të institucionit shëndetësor për dëmtimin e shëndetit të tij 
gjatë trajtimit mjekësor, jo më vonë se brenda një viti prej momentit kur është 
bërë koshient për dëmin e shkaktuar.  

26.2. Kërkesat për dëmshpërblim duhet të regjistrohen dhe dokumentet, që kanë lidhje 
me to duhet të ruhen 5 vjet.  

 
Komisioni për vlerësimin dhe kompenzimin e dëmit të shkaktuar 

ndaj shëndetit të banorëve 
 

Neni 27 
 
27.1. Ministria e Shëndetësisë duhet të formojë Komisionin për vlerësimin dhe 

kompenzimin e dëmit të shkaktuar ndaj shëndetit të banorëve, gjatë trajtimit të 
tyre mjekësor, në sektorin publik dhe privat të shëndetësisë (në tekstin e 
mëtejmë Komisioni). Komisioni ka mandat katër vjeçar.  

27.2. Komisioni, emërohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe përbëhet nga persona të 
kualifikuar dhe të pavarur, duke përfshirë:  
a) një përfaqësues të Këshillit të Përgjithshëm Profesional;  
b) një përfaqësues të shoqatave të pacientëve;  
c) një anëtar, i cili nuk është pjesëtar i këtyre institucioneve dhe që është me 

kualifikim të gjykatësit.  
27.3. Komisioni nuk do të vendosë në çështjet e lidhura me përgjegjësi penale ose 

disiplinore ose në çështjet e lidhura me licencim.  
27.4. Në rast se Komisioni konstaton se dëmi është pasojë e ushtrimit të gabuar të 

profesionit ose e neglizhencës, duhet të informojë Këshillin e Përgjithshëm 
Profesional.  

27.5. Komisioni vendosë lidhur me validitetin dhe arsyeshmërinë e kërkesës së 
banorit për dëmshpërblim si dhe përcakton lartësinë e dëmshpërblimit, duke 
pasur parasysh shkallën e humbjes së aftësisë për punë, si dhe shkallën dhe 
kohëzgjatjen e dëmtimit të shëndetit të banorit.  

27.6. Me rastin e shqyrtimit të kërkesës së banorit për dëmshpërblim, anëtarët e 
Komisionit kanë të drejtë që të kenë në disponim të gjitha dokumentet e 
nevojshme për vlerësim. Administrata e institucionit përkatës shëndetësor, 
mjekët, stomatologët, farmacistët ose personeli i infermierëve, duhet t‘i ofrojnë 
Komisionit të gjitha informatat dhe dokumentet e nevojshme, në pajtim me 
kërkesën e Komisionit, brenda 5 ditëve të punës.  
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27.7. Me rastin e shqyrtimit të kërkesës së banorit, anëtarët e Komisionit duhet të 
ruajnë konfidencialitetin.  

 
Neni 28 

 
28.1. Kërkesa e banorit për dëmshpërblim duhet të dorëzohet dhe të shqyrtohet, në 

pajtim me procedurën e përcaktuar me rregullat operative të Komisionit.  
28.2. Kërkesa e banorit duhet të shqyrtohet brenda periudhës tremujore, ndërsa 

vendimi i Komisionit lidhur me të, duhet t‘i dorëzohet banorit me shkrim.  
28.3. Vendimet e Komisionit lidhur me kompenzimin e dëmit janë të obligueshme për 

Ministrinë e Shëndetësisë.  
28.4. Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet e tjera, në bazë të procedurave të 

themeluara me ligjet e Kosovës, do të inspektojnë aktivitetet e Komisionit.  
28.5. Komisioni ka pavarësi të plotë me rastin e marrjes së vendimeve.  
28.6. Komisioni paraqet raportin vjetor për Kuvendin e Kosovës.  
 

Neni 29 
 
29.1. Mandati i anëtarit të Komisionit përfundon në situatat, si vijon:  

a) pas skadimit të afatit të mandatit;  
b) kur anëtari jep dorëheqje;  
c) kur anëtari largohet nga detyra me vendim të gjykatës supreme;  
d) kur anëtari nuk është në gjendje që të kryej detyrat e tij për shkaqe të tjera 

serioze personale;  
e) në rastin e konfliktit të interesit.  

29.2. Në rast të shkeljes serioze të detyrave të punës, procedurën për shkarkimin e 
anëtarit të Komisionit, para gjykatës supreme, mund ta inicojë institucioni që e 
ka propozuar atë ose Ministri i Shëndetësisë.  

29.3. Themelimi, aktivitetet dhe procedurat e Komisionit duhet të përcaktohen me akt 
nënligjor, të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë.  

 
Kompenzimi i dëmit 

 
Neni 30 

 
30.1. Komisioni përcakton shkallën e dëmtimit të shëndetit të banorit, që ka ndodhur 

si pasojë e veprimeve ose negligjencës së mjekut, stomatologut, farmacistit ose 
të personelit të infermierëve.  

30.2. Në rast se shkalla e dëmtimit të shëndetit të banorit është rritur si pasojë e 
veprimit të paramenduar, qëllimkeq, të banorit ose të pakujdesisë së skajshme të 
tij, kompenzimi paguhet vetëm për dëmin që nuk ka qenë i shkaktuar nga këto 
rrethana.  

30.3. Procedura e kompenzimit të dëmit të shkaktuar ndaj shëndetit të banorëve, do të 
përcaktohet me këtë Ligj, dhe në përputhje me ligjet përkatëse.  
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Sigurimi i institucioneve shëndetësore 
 

Neni 31 
 
31.1. Institucionet shëndetësore, të licencuara për ofrimin e kujdesit individual 

shëndetësor në Kosovë, duhet të sigurojnë përgjegjësinë e tyre civile për dëmin 
e shkaktuar ndaj banorëve, që ka ndodhur si pasojë e veprimeve ose 
negligjencës së mjekëve, stomatologëve, farmacistëve ose të infermierëve.  

31.2. Themelohet Fondi i Ministrisë së Shëndetësisë për kompenzimin e dëmeve të 
shkaktuara ndaj shëndetit të banorëve gjatë trajtimit mjekësor, nëpërmjet 
përcaktimit të sigurimit të obligueshëm të përgjegjësisë civile të institucioneve 
individuale shëndetësore, publike dhe private, për këto dëme (në tekstin e 
mëtejmë Fondi).  

31.3. Fondi, pagesa e sigurimeve të institucioneve shëndetësore si dhe marrëdhëniet 
kontraktuale ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve individuale 
shëndetësore lidhur me këtë çështje, përcaktohen me akte nënligjore, të nxjerra 
nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave.  

31.4. Fondi përpilonë llogarinë vjetore për shfrytëzimin e mjeteve financiare në të.  
31.5. Sigurimi nga paragrafi 1 i këtij neni për institucionet shëndetësore në sektorin 

privat, mund të bëhet në Fondin nga paragrafi 2 i këtij neni ose nëpërmjet 
marrëveshjeve të sigurimit me kompanitë e sigurimeve, që kanë të drejtë për të 
zbatuar sigurimin e përgjithshëm të përgjegjësisë civile, në pajtim me ligjet 
përkatëse.  

31.6. Nëse institucionet shëndetësore në sektorin privat, sigurojnë përgjegjësinë e tyre 
civile nga paragrafi 1 i këtij neni, nëpërmjet kontratave me kompanitë e 
sigurimeve nga paragrafi i mëparshëm, përmbajtja e sigurimit, lartësia e pagesës 
për sigurim, procedurat e pagesës, etj., duhet të përcaktohen me kontratën e 
sigurimit.  

31.7. Institucionet shëndetësore, që nuk e kanë siguruar përgjegjësinë e tyre civile për 
dëmet e shkaktuara banorëve si rezultat i veprimeve ose negligjencës së 
punëtorëve shëndetësorë të punësuar në to, nuk do të kenë të drejtë që të 
licencohen për ofrimin e kujdesit individual shëndetësor.  

 
Pagesa e dëmshpërblimit banorit 

 
Neni 32 

 
32.1. Në rast se dëmi është shkaktuar në institucionin shëndetësor, që përgjegjësin e 

tij civile nga paragrafi 31.1 e ka siguruar me themelimin e marrëdhënieve 
kontraktuale të sigurimit me Fondin, kompenzimi për dëmin e shkaktuar ndaj 
banorit do të paguhet nga ky Fond, në pajtim me dispozitat e këtij Ligji.  

32.2. Dëmshpërblimi do të paguhet në bazë të vendimit të Komisionit nga paragrafi 
27.1, në pajtim me procedurën dhe në lartësinë e përcaktuar me aktin nënligjor 
nga paragrafi 31.3, por që nuk guxon të tejkalojë vlerën e 15 pagave minimale 
mujore në Kosovë.  
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32.3. Dëmi do të kompenzohet në pajtim me vlerën e pagës minimale mujore, që është 
në fuqi, në ditën e parashtrimit të kërkesës për dëmshpërblim, para Komisionit.  

32.4. Në rast se shëndeti i banorit është i dëmtuar në institucionin privat shëndetësor 
që përgjegjësinë e tij civile nga paragrafi 31.1 e ka siguruar në kompaninë e 
sigurimeve nga paragrafi 31.5, dëmshpërblimi do të paguhet në mënyrën dhe në 
pajtim me kushtet e përcaktuara me kontratën nga paragrafi 31.6 i këtij Ligji. Në 
këtë rast, lartësia maksimale e dëmshpërblimit, nuk mund të jetë më e vogël se 
sa shuma e përcaktuar me paragrafin 2, të këtij neni.  

 
Ankesa kundër vendimit të Komisionit 

 
Neni 33 

 
Kundër vendimeve të Komisionit mund të ushtrohet ankesa në gjykatën kompetente, në 
përputhje me ligjet përkatëse. 
 

Dispozitat kalimtare 
 

Neni 34 
 
Dispozitat e Kapitullit IV, të këtij Ligji bëhen operative më 15. Janar, 2005. 
 

Neni 35 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe në ditën e shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 
19.11.2004 
UNMIK/REG/2004/47 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 13 / 01 QERSHOR 
2007 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDËRPRERJEN E SHTATZËNËSISË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj vendos bazën ligjore për rregullimin e ndërprerjes së shtatzënësisë. Qëllimi i 
vendimit për lejimin e ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë bëhet për shkaqe informative, 
shëndetësore dhe të largimit të rrezikshmërisë së jetës. 
Si qëllim tjetër është marrja e të gjitha masave mbrojtjes për të larguar femrën nga 
rreziku i rritjes se morbiditetit dhe mortalitetit te saj si pasojë e bërjes se aborteve 
ilegale. Sigurimi i jetës se femrës në rrugë institucionale duke larguar nga format me të 
vrazhda dhe jo mjekësore jashtë institucionale që kanë sjellë edhe vdekjen. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Për qëllimet e këtij Ligji vlejnë përkufizimet e termeve nga Ligji për Shëndetësi Nr. 
2004/4, Kapitulli I, neni 1 dhe përkufizimet e veçanta si vijon: 
,,Gamete” është qeliza seksuale që përcakton seksin (qeliza vezë dhe spermatozoidi). 
,,Zigota” është bashkim i qelizës mashkullore dhe qelizës vezë. 
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“Fekondimi” është faza më e hershme pas depërtimit të spermatozoidit në qelizën 
vezë. 
,,Embrioni” është organizëm i gjallë nga çasti i fekondimit deri në muajin e tretë të 
shtatzënisë. 
“Abort” është ndërprerje e shtatzënisë me dhunë. 
“Fetusi” është fryti prej javës së dhjetë (10) të shtatzënësisë gjerë në lindje. 
“Ndërprerja elektive e shtatzënësisë” është ndërprerja e shtatzënësisë me qëllim dhe 
me dëshirën e femrës, pa arsye mjekësore. 
“Ndërprerja e induktuar e shtatzënësisë” është ndërprerja e shtatzënësisë më qëllim 
gjerë në fund të javës së njëzetedytë (22) të shtatzënësisë apo peshën e frytit deri në 
pesëqind (500) g. 
“Lindja e induktuar” është dalja apo nxjerrja e frytit pas javës së njëzetedytë (22) të 
shtatzënësisë nën ndikimin e barërave apo me ndërhyrje kirurgjike. 
“Lindje me fryt të vdekur” është dalja apo nxjerrja e frytit të vdekur pas javës së 
njëzetedytë (22) të shtatzënësisë apo me peshën e frytit mbi pesëqind (500) g. 
“Planifikimi i familjes” është e drejta e individëve dhe çifteve që të informuar të 
parashohin dhe vendosin lirshëm mbi numrin, shpeshtësinë dhe kohën në të cilën ata 
duan të kenë fëmijë. 
“Kontracepcioni” janë metodat dhe mjetet që përdoren për pengimin e mbarësimit të 
qelizës vezë dhe zhvillimin e shtatzënësisë. 
 

KREU II 
E DREJTA NË JETË DHE TË DREJTAT E FEMRËS 

 
Neni 3 

 
Ky Ligj garanton respektimin e jetës që nga zhvillimi i fetusit. Ky parim mund të 
shkelet vetëm në rastet e parapara me këtë ligj. 
 

Neni 4 
 
1. Çdo femër ka të drejtë të vendosë lirshëm mbi ndërprerjen e shtatzënisë sipas 

kritereve të përcaktuara me këtë ligj.  
2. Çdo femër ka të drejtën e këshillimit dhe informimit lidhur me ndërprerjen e 

shtatzënësisë.  
3. Femra e cila është e aftë sipas ligjit nuk i nënshtrohet ndërprerjes së shtatzënësisë 

pa pëlqimin e saj.  
4. Në rastet kur femra nuk ka aftësi veprimi ose kur kjo aftësi është e kufizuar, 

vendimi merret konform neneve 6, 10, 11.2, 12.1, 12.2 dhe 13 të Ligjit për të 
drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor nëse ky ligj nuk 
parasheh ndryshe.  

 
Neni 5 

 
1. Çdo femër e moshës mbi tetëmbëdhjetë (18) vjeç ka të drejtë që të kërkoj 

ndërprerjen elektive të shtatzënësisë.  
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2. Femrat që kanë arritur moshën e rritur prej gjashtëmbëdhjetë (16) vjetësh dhe kanë 
marrë pëlqimin e prindit ose të kujdestarit ligjor kanë të drejtë të kërkojnë 
ndërprerjen e shtatzënisë.  

3. Femrat shtatzëne nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni janë të obliguara që së paku tri 
(3) ditë para ndërprerjes elektive të këshillohen nga specialisti përkatës.  

 
Neni 6 

 
Ndërprerja elektive e shtatzënësisë mund të bëhet deri në fund të javës së dhjetë (10) të 
shtatzënësisë duke llogaritur nga dita e parë e ciklit të fundit menstrual. 
 
 

Neni 7 
 
Çdo ndërprerje e shtatzënisë pas javës së dhjetë (10) është në kundërshtim me Ligjin e 
Shëndetësisë dhe duhet të bëhet me komision shëndetësor profesional. 
 

KREU III 
SHËRBIMET SHËNDETËSORE 

 
Neni 8 

 
1. Mjeku familjar ose specialisti gjinekolog - obstetër, që në vizitën e parë obligohet 

që të informojë, këshilloj dhe udhëzoj shtatzënën e cila kërkon ndërprerjen elektive 
të shtatzënësisë për: 
1.1. rreziqet mjekësore dhe emocionale që sjell ndërprerja e shtatzënësisë për 

shëndetin e femrës.  
1.2. të drejtat, ndihmën dhe përparësitë e garantuara me ligj për femrën, fëmijën 

dhe familjen.  
1.3. institucionet dhe organizmat që mund t'i ofrojnë nënës, fëmijës dhe familjes 

mbështetje morale dhe sociale.  
1.4. institucionet shëndetësore që kryejnë ndërprerjen e shtatzënësisë në kushte 

të sigurta mjekësore.  
 

Neni 9 
 
Ndërprerja e shtatzënësisë bëhet vetëm në institucionet shëndetësore nga mjekët 
specialist obstetër-gjinekolog të licencuar. 
 

Neni 10 
 
Në rast se femra edhe pas këshillimit dhe vizitës mjekësore, përsëritë vullnetin e saj për 
ndërprerjen elektive të shtatzënësisë kërkohet konfirmimi i kërkesës së saj konform 
nenit 10.5 të Ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor. 
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Neni 11 
 
1. Pas kërkesës me shkrim, mjeku gjinekolog-obstetër cakton terminin për ndërhyrjen 

mjekësore.  
2. Termini për ndërprerjen e shtatzënësisë caktohet së paku dy ditë pas vizitës së 

parë.  
 

Neni 12 
 
1. Ndërhyrja mjekësore për ndërprerjen e shtatzënësisë bëhet vetëm në kushte të 

sigurta mjekësore, që përcaktohen me akt nënligjor.  
2. Çdo institucion shëndetësor i cili ofron shërbimet e ndërprerjes së shtatzënësisë 

duhet të sigurojnë shërbim shëndetësor për trajtimin e ndërlikimeve të mundshme 
të ndërprerjes së shtatzënësisë, që përcaktohen me akt nënligjor.  

 
Neni 13 

 
1. Asnjë mjek nuk mund të detyrohet të kryejë ndërprerjen elektive të shtatzënësisë 

kundër vullnetit të tij/saj.  
2. Në rast se mjeku nuk pranon të kryej ndërprerjen elektive të shtatzënësisë, 

institucionet shëndetësore publike dhe ato të përziera janë të obliguara të sigurojnë 
një zgjidhje te përshtatshme për femrën brenda të njëjtit institucion.  

 
KREU IV 

RRETHANAT E VEÇANTA TË NDËRPRERJES SË SHTATZËNËSISË 
 

Neni 14 
 
Ndërprerja e shtatzënisë me motiv të përzgjedhjes se gjinisë së frytit është e ndaluar. 
 

Neni 15 
 
1. Ndërprerja e shtatzënësisë për arsye mjekësore në rastet ku konstatohet se 

vazhdimi i shtatzënësisë, ose lindja e fëmijës rrezikon jetën ose shëndetin e femrës 
mund të bëhet në çdo periudhë të shtatzënësisë, me vendimin e Komisionit 
mjekësor dhe pëlqimin e femrës shtatzëne përderisa ajo është e vetëdijshme.  

2. Ndërprerja e shtatzënësisë për arsye mjekësore kur vërtetohet se fetusi ka keq 
formime të papajtueshme me jetën, sëmundje ose gjendje të rënda që lënë 
invaliditet të rëndë dhe kanë trajtim të pasigurt, mund të bëhet në çdo kohë pas 
rekomandimit dhe vendimit të Komisionit mjekësor për ndërprerjen e shtatzënësisë 
dhe pëlqimin e pacientes përderisa ajo është e vetëdijshme.  

3. Indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzënisë për arsyet nga paragrafi 1 dhe 
2 i këtij neni përcaktohen me akt nënligjor.  
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Neni 16 
 
1. Ndërprerja e shtatzënësisë për arsye kriminologjike mund të behet gjerë në javën e 

njëzetedytë (22) të shtatzënësisë dhe lindja e indukuar edhe më vonë me 
rekomandim mjekësor dhe pas konfirmimit nga institucionet kompetente të cilat 
janë të autorizuara të përcaktojnë nëse shtatz n sia është pasojë prej njërës nga 
veprat penale në vijim: 
1.1. dhunimit;  
1.2. marrëdhënieve të padëshiruara të femrave të cilat janë viktima të trafikimit 

dhe shfrytëzimit seksual të detyruar;  
1.3. marrëdhënies seksuale me të mitur ose incestit.  

 
Neni 17 

 
1. Përbërja e Komisionit mjekësor për ndërprerjen e shtatzënësisë është e rregulluar 

me nenin 107 pika 3 të Ligjit për Shëndetësi.  
2. Komisioni mjekësor për ndërprerjen e shtatzënësisë ka të drejtë që të kërkojë 

ndihmë dhe këshillë profesionale nga ekspertë të lëmive të ndryshme, në bazë të 
vlerësimit të anëtarëve të tij.  

 
KREU V 

FAZA PAS NDËRPRERJES SË SHTATZËNËSISË 
 

Neni 18 
 
Pas ndërprerjes së shtatzënësisë, në të gjitha rastet, mjeku apo ekipi mjekësor që ofron 
këtë shërbim shëndetësor është i detyruar që të informojë femrën për shërbimet e 
planifikimit familjar dhe ta këshillojë atë për metodat dhe mjetet kontraceptive që ofron 
ai ose institucionet tjera shëndetësore. 
 

Neni 19 
 
Institucionet shëndetësore të të gjitha niveleve ofrojnë shërbime të planifikimit familjar 
për burra dhe femra si mënyrë për ushtrimin e plotë të drejtave të tyre të vendimit për 
madhësinë e familjeve të tyre dhe intervale të lindjeve, si dhe shmangien e shtatz n sive 
të padëshiruara. 
 

KREU VI 
DISPOZITAT E VEÇANTA 

 
Neni 20 

 
Ndalohet çdo lloj promovimi dhe reklamimi, direkt ose indirekt, me fjalë ose figurë, i 
institucioneve, metodave, medikamenteve e produkteve që shkaktojnë ndërprerje të 
shtatzënësisë, përveç se në botimet shkencore të destinuara për mjekë dhe farmacistë. 
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Neni 21 
 
Çdo institucion shëndetësor është i obliguar të raportoj të dhënat statistikore lidhur me 
ndërprerjen e shtatz n sisë. 
 

Neni 22 
 
Bashkëpagesa për ndërprerjen elektive të shtatzënësisë në institucionet shëndetësore 
rregullohet me akt nënligjor. 
 

KREU VII 
DISPOZITAT DISIPLINORE DHE NDËSHKIMORE 

 
Neni 23 

 
Në rastet e mos zbatimit dhe shkeljeve te dispozitave të këtij ligji do të merren masa 
konform neneve 118, 119 dhe 120 të Ligjit për Shëndetësi dhe nenit 152 të Kodit Penal 
të Kosovës. 
 

KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 24 

 
Më qëllim të zbatimit të këtij ligji, Ministria e Shëndetësisë do të nxjerr akte nënligjore 
të përcaktuara me k të Ligj në afat prej një (1) viti. 
 

Neni 25 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-110 
6 nëntor 2008 
 
Shpallur më Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 03-V-081, datë 22 
janar 2009. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 48 / 06 SHKURT 2009 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të krijimit të bazës ligjore për rregullimin e kërkesave në fushën e ushqimit, 
mbrojtjes së shëndetit publik dhe përcaktimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR USHQIMIN 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
1. Me këtë ligj rregullohen:  

1.1. parimet e përgjithshme dhe kërkesat që kanë të bëjnë me higjienën e 
ushqimit dhe ushqimin e sigurtë për njerëz si dhe ushqimin për kafshë;  

1.2. obligimet e subjekteve që afarojnë me ushqim për njerëz dhe me ushqim për 
kafshë sa i përket higjienës dhe ushqimit të sigurtë për njerëz dhe ushqimit 
për kafshë;  

1.3. kërkesat e përgjithshme që kanë të bëjnë me deklarimin ose emërtimin e 
ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë;  

1.4. kushtet e përgjithshme për plasimin në treg të ushqimit për njerëz dhe 
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ushqimit për kafshë, si dhe të ushqimit i cili përmban organizma të 
modifikuar gjenetikisht ose përbëhen nga to;  

1.5. sistemi i kontrollit zyrtar i ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë;  
1.6. sistemi i laboratorëve të autorizuar testues dhe laboratorëve referent;  
1.7. menaxhimi me krizat dhe me rastet emergjente;  
1.8. themelimi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.  

 
Neni 2 

 
Ky ligj zbatohet në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit, depoimit dhe distribuimit të 
ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë, përveç prodhimtarisë primare, përgatitjes, 
veprimit dhe depoimit të ushqimit në ekonomitë familjare të cilët nuk janë të destinuara 
për shitje në treg. 
 

Neni 3 
Përkufizimi i ushqimit 

 
1. Sipas këtij ligji,  

1.1. „Ushqim ose produkt ushqimor“ është secila materie ose produkt i 
përpunuar, pjesërisht i përpunuar ose i papërpunuar, i destinuar për konsum 
të njerëzve ose pritet që njerëzit ta konsumojnë,  

1.2. ''Ushqim” po ashtu nënkupton lëngjet për pije, çamçakëzat dhe çdo 
substancë e cila qëllimisht shtohet gjatë procesit të prodhimit, përgatitjes 
dhe përpunimit.  

2. Nocioni për «ushqim» përfshinë edhe ujin, si:  
2.1. uji që shërben për furnizimin publik të qytetarëve si i pijshëm;  
2.2. uji që përdoret ose e përbën ushqimin me rastin e prodhimit, përgatitjes dhe 

përpunimit të tij;  
2.3. uji i paketuar në paketim origjinal si uji i pijshëm, uji mineral dhe uji i 

burimit.  
3. Nocioni për «ushqimin» nuk përfshinë:  

3.1. ushqimin për kafshë;  
3.2. kafshët e gjalla, përveç nëse janë përgatitur për plasim në treg për konsum 

njerëzor;  
3.3. bimët dhe frutat para korrjes, ose para vjeljes;  
3.4. barnat dhe prodhimet mjekësore;  
3.5. kozmetikën;  
3.6. duhanin dhe produktet e tij;  
3.7. materiet narkotike dhe psikotrope sipas Konventës së veçantë të Kombeve 

të Bashkuara mbi Narkotikët, të vitit 1961, dhe Konventës së Kombeve të 
Bashkuara mbi Materiet Psikotrope të vitit 1971.  

 
Neni 4 

Përkufizimet tjera 
 
1. Sipas këtij ligji disa nocione kanë kuptimet vijuese: 
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„Afarizmi me ushqim“ nënkupton çdo procedurë të afarizmit, pa marrë parasysh se a 
është bërë me qëllim të krijimit të përfitimit apo jo, publik apo privat në kuadër të të 
cilit kryhen punët lidhur me cilëndo fazë të prodhimit, përpunimit, depoimit, transportit 
apo distribuimit të ushqimit. 
„Subjekti që afaron me ushqim për njerëz“ nënkupton personat fizik apo juridik, të 
regjistruar për kryerjen e veprimtarive të caktuara lidhur me afarizmin me ushqim për 
njerëz, përgjegjës për sigurimin e zbatimit të dispozitave ligjore dhe akteve nënligjore 
për ushqimin në kuadër të afarizmit me të cilin menaxhon. 
„Ushqimi për kafshë“ nënkupton çdo materie apo produkt, duke përfshirë edhe 
shtesat në ushqimin për kafshë, i përpunuar, pjesërisht i përpunuar ose i papërpunuar i 
destinuar për ushqimin e kafshëve. 
„Afarizmi me ushqimin për kafshë“, është procedurë afariste, pa marrë parasysh se a 
është ndërmarrë me qëllim të krijimit të përfitimit apo jo, publik apo privat në kuadër 
të të cilit kryhen punët në prodhimin, përpunimin, depoimin, transportin ose 
distribuimin e ushqimit të kafshëve në ekonomitë personale. 
„Subjekti i afarizmit me ushqimin për kafshë“, është personi fizik apo juridik, i 
regjistruar për kryerjen e aktiviteteve të caktuara lidhur me afarizmin me ushqimin për 
kafshë, e që është përgjegjës për sigurimin e zbatimit të legjislacionit për ushqimin në 
kuadër të afarizmit të cilin e menaxhon. 
„Shitja me pakicë“ është veprimi me ushqim, përpunimi i tij dhe depoimi në vend 
shitje ose shpërndarje për shfrytëzuesin e fundit, duke përfshirë furnizimin me ushqim 
të përgatitur, furnizimin me ushqim të institucioneve, spitalet, kopshtet e fëmijëve, 
shkollat, shtëpitë e pleqve dhe të ngjashme, kantinat e fabrikave, objektet hoteliere ku 
shërbehet ushqimi, kiosqet stacionare dhe lëvizëse, vendet për përgatitje dhe shitje të 
ushqimit, për shërbimin e ushqimit jashtë lokaleve, gjegjësisht vendeve për afarizëm 
me ushqim, shitoret dhe vendet për shitje me shumicë dhe pakicë. 
„Plasimi në treg“ mbajtja e ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë për nevoja të 
shitjes, duke përfshirë ofertën për shitje, shitjen dhe çfarëdo mënyre të qarkullimit, pa 
marrë parasysh se a është me pagesë apo jo, shitjen, distribuimin dhe mënyrat tjera të 
qarkullimit. 
“Hazardi - Rrezikshmëria”, është faktori biologjik, kimik apo fizik në ushqimin për 
njerëz dhe ushqimin për kafshë apo gjendja e ushqimit për njerëz dhe ushqimit për 
kafshë, me mundësi të ndikimit të dëmshëm në shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. 
“Rreziku”, është pesha e mundshme e veprimit të dëmshëm të rrezikut për shëndetin e 
njerëzve, shëndetin e kafshëve, pesha e efektit, si rrjedhojë e hazardit. 
“Analiza e rrezikut”, është procesi i cili përbëhet nga tri komponente të ndërlidhura 
ndërmjet veti: vlerësimi i rrezikut, menaxhimi i rrezikut dhe informimi mbi rrezikun. 
“Vlerësimi i rrezikut” është një proces i bazuar shkencërisht i cili përbëhet nga katër 
faza: identifikimi i rrezikut, kategorizimi i rrezikut, vlerësimi i eksponimit dhe 
kategorizimi i rrezikshmërisë. 
“Menaxhimi i rrezikut”, është një proces nëpërmes të cilit bëhet krahasimi i 
mundësive të veprimit të organeve kompetente lidhur me rrezikun në bashkëpunim me 
pjesëmarrësit e interesuar, duke marrë parasysh vlerësimin e rrezikut dhe faktorët tjerë 
relevant e nëse është e nevojshme edhe procesin e përzgjedhjes së masave preventive 
adekuate dhe mënyrat e kontrollit. 
“Informimi mbi rrezikun”, është këmbimi interaktiv i informatave dhe mendimeve 
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gjatë tërë procesit të analizave mbi rrezikun, për faktorët dhe paralajmërimin e rrezikut, 
në mes të vlerësuesve të rrezikut, organeve kompetente, konsumatorëve, prodhuesve të 
ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë, ekspertëve profesional dhe palëve tjera të 
interesuara, duke i përfshirë edhe sqarimet dhe dëshmitë gjatë vlerësimit të rrezikut, 
bazat për nxjerrjen e vendimeve gjatë menaxhimit të rrezikut. 
“Hulumtimi”, është mundësia e hyrjes në gjurmë ushqimit për njerëz, ushqimit për 
kafshë, kafshës e cila prodhon ushqim, gjegjësisht shërben për prodhimin e ushqimit, 
lëndës së parë apo materies e cila është destinuar për prodhimin e ushqimit i cili pritet 
të futet në prodhim të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë, gjatë të gjitha 
fazave të prodhimit, përpunimit dhe distribuimit. 
“Faza e prodhimit, përpunimit dhe distribuimit”, është cilado fazë, duke përfshirë 
importin dhe prodhimtarinë primare, përpunimin, depoimin, transportimin, shitjen apo 
furnizimin e shfrytëzuesit të fundit me ushqim për njerëz, gjithashtu edhe importin, 
prodhimin, përpunimin, depoimin, transportimin, distribuimin, shitjen e ushqimit të 
kafshëve dhe furnizimin me ushqim për kafshë. 
“Prodhimtaria primare” është prodhimi dhe shumëzimi primar i produkteve 
bujqësore, mbarështimi i bimëve, blegtorisë, peshkatarisë, duke përfshirë edhe korrjen 
dhe vjeljen e frutave, mjeljen dhe mbarështimin e kafshëve para therjes, gjuetisë dhe 
peshkimit, si dhe vjelja e frutave të bimëve të mbira vetvetiu. 
“Konsumatori”, është personi fizik i cili e përdor dhe e konsumon ushqimin për 
nevojat e veta personale dhe nuk e shfrytëzon atë për asnjë fazë të afarizmit me 
ushqim. 
“Kontrolli zyrtar”, është inspektimi i higjienës, rregullshmërisë shëndetësore dhe 
cilësisë së ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë, më qëllim të vërtetimit se a 
është në pajtim me dispozitat ligjore mbi ushqimin. 
“Higjiena e ushqimit”, nënkupton masat dhe kushtet e nevojshme higjeno-sanitare të 
ushqimit për kontrollin e hazardit dhe sigurimin e përshtatshmërisë së tij për konsum të 
njerëzve në pajtim me destinimin e tij. 
“Kontaminimi”, nënkupton prezencën e hazardeve. 
“Mbetjet”, nënkupton mbetjet e materieve biologjike ose kimike të cilat lejohen të 
përdorën në sasi të caktuara sipas standardeve të lejuara dhe në faza të caktuara në 
prodhimtarinë primare të ushqimit, sikur edhe mbetja e metabolitëve të tyre dhe 
produktet e shkatërruara, kurse materiet e mbetura nuk nënkuptojnë aditivet ushqimorë. 
“Aditiv ushqimor”, është ajo substancë e cila pa marrë parasysh vlerën e saj ushqyese, 
nuk shfrytëzohet si produkt ushqimor dhe nuk ka karakteristikat e një përbërje të tillë, 
por për shkaqe teknologjike i shtohet më qëllim prodhimit ushqimor, gjatë procesit të 
prodhimit, përpunimit, përgatitjes, paketimit, transportit ose ruajtjes, e me këtë rast vet 
ai, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekt, përmes prodhuesve ndërmjetës, bëhet pjesë 
përbërëse e prodhimit ushqimor. 
“Aditiv në ushqimin e kafshëve”, është secila materie e cila kur i shtohet ushqimit të 
kafshëve, mund të ndikojë në cilësinë e ushqimit të kafshëve ose në mbarështimin e 
kafshëve të cilat prodhojnë ushqim ose shërbejnë për prodhimin e ushqimit të destinuar 
për konsum të njerëzve. 
“Deklarimi - emërtimi”, është vendosja e shenjave të shkruara, emërtimeve tregtare, 
shenjës mbrojtëse, emri i markës, fotografisë, paraqitjes grafike ose e simboleve që 
kanë të bëjnë me ushqimin për njerëz ose ushqimin për kafshë, të cilat vendosën mbi 
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ambalazh, në etiketë ngjitëse apo të varur në ushqimin e pa paketuar në vend të 
dukshëm për konsumatorin. 
“Ushqim i sigurt”, është ai ushqim i cili nuk mund të ndikon dëmshëm në shëndetin e 
njerëzve i cili është i përshtatshëm për nevojat e njerëzve. 
“Ushqimi i ri”, është ushqimi dhe përbërësit e ushqimit të cilët gjerë tani nuk janë 
përdorë në sasira të vogla për ushqimin e njerëzve në Kosovë. 
“Organizmat të modifikuar gjenetikisht-OMGJ”, janë organizma - bimët, shtazët, 
mikroorganizmat dhe pjesët e tyre, të krijuara përmes inxhinjeringut gjenetik, 
respektivisht modifikimeve gjenetike, siç definohet me Direktivën e BE-së Nr. 
2001/18. 
“Ushqimi për nevojat e veçanta - ushqimet dietale”, është ushqim i përbërjes së 
veçantë ose i prodhimit të veçantë, i ndryshëm nga ushqimi i zakonshëm për shkak të 
cilësive ushqyese, kurse mund të dedikohet për ushqimin e foshnjave dhe fëmijëve të 
vegjël, personave të cilëve u është vështirësuar procesi i tretjes ose metabolizmi sikurse 
edhe personave që janë në gjendje të veçantë fiziologjike, të cilët kanë nevojë për 
arritjen e veprimit të marrjes së kontrolluar të materieve ushqyese. 
“Codex Alimentarius” është trup ndërkombëtar që është themeluar nga FAO dhe 
WHO më qëllim që të përcjellin programet të cilat bazohen në standardet e ushqimit, 
koleksion i standardeve ndërkombëtare lidhur me rregullat për higjien të ushqimit, 
vlerën nutritive të ushqimit, normat mikrobiologjike, aditivët, mbetjet e pesticideve dhe 
metaleve, kontaminuesit, etiketimet, metodat për marrjen e mostrave. 
“HACCP” është Analiza e Hazardit dhe Pikat Kritike të Kontrollit - Hazard Analisis 
and critikal Control Point. 
“ISO” është Organizata Internacionale e Standardeve. 
“Ministria e Bujqësisë” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural. 
“Ministri i Bujqësisë”, është Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural. 
“Ministri i Shëndetësisë”, është Ministri i Ministrisë së Shëndetësisë. 
“Agjencia”, nënkupton Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. 
 

KREU II 
PARIMET E PËRGJITHSHME 

II.1. PARIMET E ANALIZËS SË RREZIKUT 
 

Neni 5 
II.1.1 Analiza e rrezikut  

 
1. Më qëllim të arritjes së objektivit kryesor, nivelit të lartë të mbrojtjes së jetës dhe 

shëndetit të njerëzve, masat të cilat përdorën në harmoni me dispozitat ligjore mbi 
ushqimin, bazohen në analizat e rrezikut, përveç kur nuk u përgjigjen rrethanave 
ose natyrës së masave.  

2. Analiza e rrezikut bazohet në dëshmitë shkencore të lejuara dhe bëhet në mënyrë të 
pavarur, objektive dhe transparente.  

3. Menaxhimi i rrezikut duhet të merr parasysh rezultatet e analizës së rrezikut, 
posaçërisht mendimet e këshillit shkencor nga neni 45 i këtij ligji dhe faktorët tjerë 
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legjitim në kuptimin e principeve të konsideruara parandaluese të përcaktuara me 
nenin 7 të këtij ligji.  

 
Neni 6 

II.1.2. Lajmërimi mbi rrezikun 
 
1. Lajmërimin mbi rrezikun duhet ta bëjë Agjencia me qëllim që me kohë të siguroi 

informata objektive, reale dhe të qarta lidhur me hazardin dhe rreziqet në ushqimin 
për njerëz dhe ushqimin për kafshë dhe për këtë e njofton: 
1.1. Bordin Drejtues të Agjencisë;  
1.2. Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë;  
1.3. subjektet e afarizmit me ushqim dhe subjektet e afarizmit me ushqim të 

kafshëve;  
1.4. konsumatorët; si dhe  
1.5. institucionet kompetente dhe palët e interesuara.  

 
II.2. PARIMI I KUJDESIT 

 
Neni 7 

 
1. Nën rrethanat e veçanta, kur pas vlerësimit të informatave të ofruara, është 

identifikuar mundësia e veprimit të dëmshëm të ushqimit për shëndetin e njerëzve, 
dhe ekzistojnë dyshimet shkencore, organet kompetente duhet të ndërmarrin masat 
e përkohshme të menaxhimit të duhur të rrezikut, për sigurimin e mbrojtjes së 
nivelit të lartë të shëndetit të njerëzve, derisa të sigurohen informatat e duhura të 
bazuara shkencërisht për vlerësimin e tërësishëm të rrezikut. 

2. Masat e ndërmarra nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të jenë të përshtatshme dhe të 
mos e kufizojnë tregtinë më tepër se sa është e nevojshme më qëllim të arritjes së 
nivelit të lartë të mbrojtjes së shëndetit publik, duke llogaritur në realizueshmërinë 
e tyre teknike dhe ekonomike të bazuar në gjendjen faktike.  

3. Masat e ndërmarra duhet sërish të shqyrtohen në afatin e duhur, varësisht nga 
niveli i identifikimit të rrezikut për jetë dhe shëndet të njerëzve dhe nga lloji i 
informatave të bazuara shkencërisht për sqarimin e dyshimit shkencor, sikurse 
edhe për zbatimin e vlerësimit gjithëpërfshirës të hazardit.  

 
II.3. PARIMI I TRANSPARENCËS 

 
Neni 8 

 
1. Konsultimet publike duhet të jenë të hapura dhe transparente, të drejtpërdrejta apo 

nëpërmes të përfaqësuesve të konsumatorëve ose të grupeve të interesuara, gjatë 
përgatitjes, vlerësimit dhe rishikimit të masave për menaxhimin e rrezikut, përveç 
kur rasti urgjent nuk lejon.  

2. Nëse ekziston dyshimi i bazuar se ushqimi për njerëz apo ushqimi për kafshë mund 
të paraqes rrezik për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve, varësisht nga natyra, 
serioziteti dhe vëllimi i rrezikut, Agjencia merr masat për informim e opinionit 
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publik mbi natyrën e rrezikut për shëndetin, duke e bërë identifikimin e ushqimit 
për njerëz dhe ushqimit për kafshë, llojin e tyre dhe rrezikun që mund ta 
shkaktojnë ato, duke i publikuar sa më shpejtë që është e mundur, masat që janë 
ndërmarrë ose që do të ndërmerren për parandalimin, evitimin, zvogëlimin dhe 
eliminimin e atij rreziku.  

 
II.4. MBROJTJA E INTERESIT TË KONSUMATORËVE 

 
Neni 9 

 
1. Interesi i konsumatorëve duhet të mbrohet në tërësi.  
2. Dispozitat ligjore mbi ushqimin duhet të jenë të destinuara për mbrojtjen e 

konsumatorit dhe japin bazën në saje të së cilës konsumatorët të jenë plotësisht të 
informuar mbi ushqimin të cilin e konsumojnë dhe në atë mënyrë do të kenë 
mundësi të zgjedhin ushqimin.  

3. Në kundërshtim me interesin e konsumatorëve është:  
3.1. prodhimi dhe plasimi në treg i ushqimit të pasigurt dhe të papërshtatshëm në 

pikëpamje shëndetësore;  
3.2. mashtrimi i qëllimshëm në afarizmin me ushqim;  
3.3. falsifikimi i ushqimit me anë të ndërrimit apo mungesa e përbërësve 

themelorë të cilët janë të lidhur me një lloj të caktuar apo me një 
karakteristikë të caktuar të ushqimit;  

3.4. mashtrimi i konsumatorit me anë të shënimeve të pasakta në deklaratë;  
3.5. zbatimi i procedurave të cilat do t’a vënin në lajthitje konsumatorin, lajthitje 

kjo e shkaktuar nga reklamimi i ushqimit.  
 

KREU III 
III. USHQIMI I SIGURTË 

 
Neni 10 

Kërkesat për ushqimin e sigurt 
 
1. Ushqimi i sigurt është ai ushqim i cili nuk mund të ketë ndikim të dëmshëm në 

shëndetin e njerëzve, nëse është prodhuar dhe konsumuar në pajtim me destinimin 
e tij.  

2. Ushqimi nuk guxon të plasohet në treg nëse është jo i sigurt.  
3. Ushqimi konsiderohet jo i sigurt nëse:  

3.1. është i dëmshëm për shëndetin e njerëzve;  
3.2. është i papërshtatshëm për konsumin e njerëzve.  

4. Gjatë përcaktimit se a është një ushqim i sigurt, duhet të merren parasysh:  
4.1. kushtet normale të përdorimit të ushqimit nga konsumatori në secilën fazë të 

prodhimit, procesimit dhe distribuimit;  
4.2. informatat të cilat i janë dhënë konsumatorit, duke përfshirë informatat mbi 

etiketimin ose informatat që i përkasin të shmangurit të veprimeve specifike 
të ndonjë ushqimi apo të një kategorie të ushqimit, të dëmshme për 
shëndetin e njerëzve.  



 
Ligji Nr. 03/L-016 për ushqimin 

 873 

5. Gjatë përcaktimit se a është një ushqim i dëmshëm për shëndetin e njerëzve, 
merren në konsideratë:  
5.1. efektet e mundshme anësore direkte apo indirekte, afatshkurta apo afatgjata 

që ndikojnë që ushqimi të jetë i dëmshëm për shëndetin e personit i cili e ka 
konsumuar e që ndikojnë në brezat e ardhshëm,  

5.2. veprimi i mundshëm kumulativ toksik;  
5.3. ndjeshmëria e veçantë e një kategorie specifike të konsumatorëve në 

ushqimin e destinuar për atë kategori të konsumatorëve.  
6. Gjatë përcaktimit se a është një ushqim i sigurt për konsum të njerëzve, duhet të 

merret në konsideratë se a është i papranuar ai ushqim për përdorim të destinuar 
për shkak kontaminimit të tij, nga shkaktarët e jashtëm apo në një mënyrë tjetër, 
për shkak të kalbjes, prishjes ose shkatërrimit të tij. 

7. Kur ushqimi përcaktohet se nuk është i sigurt në pikëpamje shëndetësore, apo një 
pjesë të një serie prodhuese ose të dërgesës së llojit të njëjtë të ushqimit sipas 
kategorisë dhe përshkrimit, konsiderohet se i gjithë ushqimi i asaj serie të 
prodhimit apo asaj dërgese, nuk është i sigurt në pikëpamje shëndetësore, përveç 
nëse vërtetohet e kundërta. 

 
Neni 11 

Ushqimi jo i sigurt 
 
1. Ushqim i dëmshëm jo i sigurt për njerëz konsiderohet nëse:  

1.1. përmban mikroorganizma ose parazitë të rrezikshëm për shëndetin e 
njerëzve mbi kufirin e lejuar;  

1.2. përmban toksinë të bakterieve, mykotoksinë, ose substanca tjera toksike mbi 
kufirin e lejuar;  

1.3. përmban mbetje të pesticideve, barnave veterinare, metale të rënda, dhe 
materie tjera të dëmshme për shëndetin e njerëzve mbi kufirin e lejuar;  

1.4. përmban aditiv ushqimor të cilët nuk lejohen të përdorën në një lloj të 
ushqimit ose përbërja e aditivëve të përdorur në ushqim është mbi sasitë e 
lejuara;  

1.5. përmban radionukleide mbi kufirin e lejuar ose është i rrezatuar mbi kufirin 
e lejuar;  

1.6. ambalazhi përmban mikroorganizma dhe materie tjera të cilat mund të 
ndikojnë në rritjen e materieve të dëmshme për shëndetin e njerëzve; 

1.7. ka prejardhje nga shtazët e ngordhura ose nga shtazët të cilave për çfarëdo 
arsye nuk është e lejuar therja. 

2. Ushqim i papërshtatshëm për konsum të njerëzve konsiderohet nëse:  
2.1. cilësitë organoleptike të ushqimit për shkak të proceseve fizike, kimike 

mikrobiologjike dhe proceseve të tjera kanë ndryshuar karakteristikat tipike 
të atij lloji të ushqimit;  

2.2. përmban materie apo lëndë të parë të cilat nuk janë të përshtatshme për 
konsum të njerëzve;  

2.3. përmban papastërti fizike dhe përzierje të cilat mund të jenë të dëmshme për 
shëndetin e njerëzve.  
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Neni 12 
Regjistrimi dhe lejimi i objekteve 

 
1. Objektet në vijim, duhet të jenë të regjistruara në Agjenci:  

1.1. objektet që shfrytëzohen për prodhim, përpunim, paketim, ripaketim dhe 
deponim të ushqimit;  

1.2. objektet që shfrytëzohen për përgatitjen dhe procesimin e ushqimit për shitje 
me pakicë duke përfshirë edhe ato lëvizëse dhe hapësirat e përkohshme: 
kiosqet stacionare dhe lëvizëse të ushqimit, vendet për shitje në treg dhe 
automjetet në të cilat shitet ushqimi.  

2. Objektet në vijim, duhet të jenë të licencuara nga Agjencia:  
2.1. objektet në të cilat prodhohet, procedohet, paketohet, ripaketohet dhe 

deponohet ushqimi me origjinë shtazore dhe bimore.  
3. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë varësisht nga fushë veprimtaria 

e tyre i përcaktojnë me akt nënligjor kushtet për regjistrim dhe licencimin e 
objekteve nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 13 
Importi 

 
1. Ushqimi i cili importohet në Kosovë për plasim në treg, duhet t’i përmbushë 

dispozitat ligjore për ushqimin,  
2. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, varësisht nga fushë veprimtaria 

e tyre i përcaktojnë me akt nënligjor kushtet për importimin e ushqimit.  
 

Neni 14 
Eksporti 

 
1. Ushqimi i cili eksportohet nga Kosova, për plasim në treg në ndonjë shtet tjetër, 

duhet t’i përmbush dispozitat e këtij ligji.  
2. Duke marrë parasysh paragrafin 1 të këtij neni, ushqimi i eksportuar nga Kosova 

duhet t’i plotësojë kërkesat e përcaktuara nga ligjet të cilat janë në fuqi në shtetin 
importues.  

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, me marrëveshje ndërkombëtare në 
mes të Kosovës dhe shtetit importues, ushqimi i eksportuar nga Kosova duhet të 
përmbush kushtet e përcaktuara me marrëveshje.  

4. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, varësisht nga fushë veprimtaria 
e tyre me propozim të Agjencisë, i përcakton me akt nënligjor kushtet specifike për 
eksportin e ushqimit. 
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KREU IV 
OBLIGIMET E SUBJEKTEVE QË AFAROJNË ME USHQIM 

 
Neni 15 

Kushtet e përgjithshme dhe specifike të higjienës së ushqimit 
 
1. Subjektet të cilat afarojnë me ushqim duhet të sigurojnë zbatimin sistematik të 

kushteve të përgjithshme dhe specifike të higjienës së ushqimit.  
2. Ndalohet ekspozimi i produkteve ushqimore në vende të hapura të cilat i 

nënshtrohen temperaturave të larta dhe rrezeve të diellit.  
 

Neni 16 
Përgjegjësia e subjekteve lidhur me ushqimin i cili nuk i përmbush 

kërkesat e përcaktuara me dispozitat ligjore 
 
1. Nëse subjekti që afaron me ushqim, e din ose dyshon në mënyrë të arsyeshme që 

ushqimi të cilin e ka importuar, prodhuar, përpunuar, plasuar ne treg, se nuk i 
përmbush kushtet e ushqimit të sigurt, duhet menjëherë të filloj tërheqjen e 
ushqimit nga tregu.  

2. Subjektet që afarojnë me ushqim duhet të fillojnë menjëherë me tërheqjen e atij 
ushqimi nga tregu edhe kur produkti nuk është nën kontrollin e tyre direkt. 
Agjencia duhet të informohet menjëherë për këto veprime.  

3. Në rast se ushqimi ka arritur te konsumatori, subjekti që afaron me ushqimin, 
duhet saktësisht të informojë Agjencinë i cili do ta detyrojë subjektin që afaron me 
ushqim që ta tërheq ushqimin nga tregu dhe të kërkojë nga konsumatorët që ta 
kthejnë ushqimin.  

4. Subjekti që afaron me ushqim në shitje me pakicë ose që e ka veprimtari 
distribuimin e ushqimit, por që nuk ka ndikim në ambalazhim dhe deklarim në 
ushqimin e sigurt, duhet të bëjë tërheqjen e ushqimit nga tregu me të marrë të 
lajmërimit dhe vendimit për tërheqje dhe t’a asgjësojnë atë.  

5. Subjekti që afaron me ushqim, duhet dhënë të gjitha informatat e nevojshme 
organeve kompetente për hulumtimin e ushqimit.  

6. Subjekti që afaron me ushqim, duhet të bashkëpunojë me organet kompetente dhe 
nuk duhet ta pengojë personin tjetër që të bashkëpunojë me organet kompetente 
lidhur me ndërmarrjen e masave me qëllim të zvogëlimit të rrezikut nga ushqimi 
me të cilin e furnizon tregun.  

 
Neni 17 

Kërkesat lidhur me mundësinë e hulumtimit të ushqimit 
 
1. Mundësia e hulumtimit duhet të jetë në të gjitha fazat e prodhimit, procesimit dhe 

distribuimit të ushqimit, lëndës së parë me origjinë bimore dhe shtazore, të 
shtazëve të cilat prodhojnë ushqim dhe shërbejnë për prodhimin e ushqimit, 
përfshirë edhe hulumtimin e çfarëdo materie tjetër e cila dedikohet për përbërjen 
apo pritet të jetë pjesë përbërëse e ushqimit.  

2. Subjekti që afaron me ushqim, është i obliguar të vendos sistemin e evidencës, 
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gjegjësisht bazën e shënimeve dhe sigurimin e procedurave të cilat ia mundësojnë 
që në çdo moment të identifikojë secilin person fizik apo juridik i cili e ka 
furnizuar me ushqim, kafshë që prodhon ushqim dhe shërben për prodhimin e 
ushqimit ose çfarëdo materie tjetër e cila është dedikuar për prodhim apo pritet të 
përdorën për prodhimin e ushqimit. 

3. Subjekti qe afaron me ushqim, është i obliguar të vendos bazën e shënimeve dhe ti 
sigurojë procedurat të cilat do t’i mundësojnë që në çdo moment t’i identifikojë 
subjektet tjerë që afarojnë me ushqimin, e të cilëve u ka shpërndarë ushqimin.  

4. Subjekti që afaron me ushqim, është i obliguar që shënimet nga paragrafi 2 dhe 3 
të këtij neni, ti ruajë tri vjet dhe në bazë të kërkesës së Autorotetit kompetent t’ia 
ofrojë në çdo moment ato.  

5. Ushqimi i cili është plasuar në treg ose do të plasohet në treg, duhet të jetë i 
deklaruar dhe në një mënyrë tjetër i identifikuar nëpërmes të dokumentacionit 
gjegjës ose informatave tjera, për t’u mundësuar hulumtimi i tij.  

 
Neni 18 

Kërkesat që kanë të bëjnë me sistemin e vetëkontrollit 
 
1. Subjekti që afaron me ushqim, përveç nivelit të prodhimtarisë primare, është i 

obliguar të vendos dhe të mbajë kontrollime të rregullta të kushteve higjienike të 
prodhimit në secilin objekt nën kontrollin e tij, zbatimin e procedurës preventive të 
vetëkontrollit të zhvilluar në pajtim me parimet vijuese të sistemit të analizës së 
hazardit dhe pikave kritike të kontrollit – HACCP për:  
1.1. identifikimin e të gjitha hazardeve të cilat duhet të parandalohen, të 

mënjanohen ose të zvogëlohen në nivelin e pranueshëm;  
1.2. identifikimin e pikave kritike të kontrollit në vendet ku kontrollimi është i 

rëndësishëm për parandalimin, mënjanimin ose zvogëlimin e hazardeve në 
nivel të pranueshëm;  

1.3. përcaktimin e kufijve kritik në pikat kritike të kontrollit të cilat e ndajnë të 
pranueshmen nga e papranueshmja për parandalimin mënjanimin ose 
zvogëlimin e hazardeve të identifikuara;  

1.4. përcaktimin dhe zbatimin e masave të suksesshme të monitorimit sistematik 
të pikave kritike të kontrollit;  

1.5. përcaktimin e masave korrigjuese kur sistemi i monitorimit tërheq vërejtjen 
se pika kritike e kontrollit nuk është nën kontrollë;  

1.6. përcaktimin e masave të verifikimit më qëllim të vërtetimit të zbatimit të 
masave të parapara në nën-paragrafët e mësipërm të këtij paragrafi. 
Procedurat e verifikimit duhet të zbatohen nga objektet dhe inspektorët 
kompetent në objekte;  

1.7. përcaktimin e dokumenteve dhe evidencave konform natyrës dhe vëllimit të 
punës të cilat do të pasqyrojnë efektin e zbatimit të masave të parapara në 
nën-paragrafët e mësipërm të këtij paragrafi.  

2. Subjekti qe afaron me ushqimin në shkallë të prodhimtarisë primare, është i 
obliguar të vendos dhe të zbatojë kontrollimet e rregullta të kushteve higjienike të 
prodhimit në secilin objekt nën kontroll të tij me zbatimin e procedurës së 
vetëkontrollit, të zhvilluar në pajtim me praktikën e mirë prodhuese.  
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3. Verifikimin fillestar të përshtatshmërisë së planeve të HACCP për objekte nga 
paragrafi 1. i këtij neni, e bënë Agjencia.  

4. Nëse rezultatet e vetëkontrollit, të parapara në paragrafin 1. të këtij neni e zbulojnë 
ekzistencën e rrezikut për shëndetin e njerëzve dhe nëse vërehet se ushqimi nuk i 
përmbush kërkesat për ushqim të sigurt, atëherë subjekti qe afaron me ushqim, 
është i obliguar të zbatojë masa në pajtim me nenin 25 të këtij ligji.  

5. Kushtet për zbatimin e sistemit të vetëkontrollit në objekte nga paragrafi 1 dhe 2 i 
këtij neni, i përcakton Agjencia.  

6. Agjencia për zbatimin e dispozitave nga paragrafi 5. i këtij neni, duhet të 
përcaktojë përjashtimin nga dispozitat nga paragrafi 1. i këtij neni për disa objekte 
të subjekteve të cilët afarojnë me ushqimin, veçanërisht për subjekte të vogla, 
kategoritë e veçanta në shitje me pakicë dhe në prodhimtarinë tradicionale të 
produkteve, me kusht që të jetë e siguruar shkalla përkatëse e higjienës me 
zbatimin e procedurës së vetë kontrollimit, të zhvilluar në pajtim me praktikat e 
mira të prodhimit.  

 
KREU V 

USHQIMI I RI DHE ORGANIZMAT TË MODIFIKUAR GJENETIKISHT 
OMGJ 

 
Neni 19 

 
1. Në ushqim të ri bëjnë pjesë këto kategori të ushqimit:  

1.1. ushqimi dhe përbërësit e ushqimit të cilët përmbajnë organizma gjenetikisht 
të modifikuar ose përbëhet nga ata;  

1.2. ushqimi ose përbërësit e ushqimit, përveç aditivëve -aromave dhe enzimeve, 
të cilët janë prodhuar nga OMGJ, por nuk përmbajnë OMGJ;  

1.3. ushqimi ose përbërësit e ushqimit me strukturë të re primare ose me 
strukturë të re molekulare të modifikuar qëllimisht;  

1.4. ushqimi ose përbërësit e ushqimit të cilët përbëhen nga mikroorganizmat, 
kërpurdhat, algët ose janë të izoluara nga ato;  

1.5. ushqimi ose përbërësit e ushqimit të cilët përbëhen nga bimët, shtazët, 
materiet minerale dhe sintetike ose janë të tajitur nga ato, përveç ushqimit 
dhe përbërësve të ushqimit të cilët janë përfituar në mënyrën tradicionale të 
shumimit ose për të cilët dihet më herët se mund të konsumohen;  

1.6. ushqimi dhe përbërësit e ushqimit në të cilët është zbatuar procedura e 
prodhimit e cila tani nuk shfrytëzohet, ndërsa në rastet kur ajo shkakton 
ndryshime të dukshme në përbërjen dhe strukturën e ushqimit, në përbërësit 
e ushqimit, të cilët ndikojnë në vlerën e tyre ushqyese, metabolizëm apo në 
shkallën e materieve të padëshiruara.  

2. Kategoritë e ushqimit të ri sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk duhet:  
2.1. të jenë të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit të fundit;  
2.2. të shkaktojnë huti te konsumatori;  

3. Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, me akte 
nënligjore i përcaktojnë rregullat për prodhimin, procesimin dhe distribuimin e 
ushqimit të ri dhe ushqimit nga organizma të modifikuar gjentikisht.  
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4. Ministria e Bujqësisë, nxjerr akte nënligjore për prodhimin, procesimin dhe 
distribuimin e ushqimit tradicional dhe gjeografikisht të mbrojtur.  

 
KREU VI 

DEKLARIMI I USHQIMIT 
 

Neni 20 
 
1. Ushqimi i cili është plasuar në tregun e Kosovës duhet ta ketë deklaratën.  
2. Deklarata nënkupton të gjitha shenjat e shkruara, emërtimin tregtar, shenjën 

mbrojtëse, emërtimin e markës, paraqitjen e fotografive ose simbolin i cili i 
referohet ushqimit dhe vendoset në ambalazh, etiketën ngjitëse ose të varur dhe 
informatat të cilat e përcjellin ose i referohen atij ushqimi.  

3. Deklarata duhet të jetë e shkruar në mënyrë të dukshme, si dhe duhet të jetë e 
lexueshme dhe e kuptueshme.  

4. Deklarata duhet të përmbajë këto shënime:  
4.1. emërtimin me të cilin ushqimi shitet;  
4.2. listën mbi përshkrimin e përbërësve;  
4.3. sasinë dhe kategorinë e përbërësve të caktuar;  
4.4. sasinë neto për ushqimin e paketuar;  
4.5. afatin e përdorimit;  
4.6. kushtet e ruajtjes, kur ato munden të ndikojnë në skadencën e ushqimit;  
4.7. emrin dhe adresën e prodhuesit ose emrin dhe adresën e atij që e paketon 

ose e plason në treg,  
5. Për produktet e importuara, krahas emrit dhe adresës së prodhuesit duhet të jetë i 

shënuar edhe emri, adresa e selisë së importuesit dhe shteti i origjinës,  
6. Të dhënat e vendit të origjinës së produktit, nëse mungesa e këtyre informatave do të 

shkaktonte orientim të gabuar te konsumatori mbi origjinën e vërtetë të produktit,  
6.1. udhëzimet për përdorim aty ku është e nevojshme më qëllim të shfrytëzimit 

të drejtë;  
6.2. për pijet të cilat përmbajnë më tepër se 1,2% vol. alkool, fortësinë e alkoolit 

sipas vëllimit.  
7. Ndalohet plasimi dhe shitja e ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë me afat 

të skaduar të përdorimit.  
 

Neni 21 
Deklarimi dhe emërtimi i ushqimit 

 
1. Shënimet në deklaratë dhe mënyra e deklarimit, emërtimit të ushqimit duhet të jetë 

e tillë që të mos shkaktojë huti te konsumatori, e në veçanti:  
1.1. për sa i përket karakteristikave të ushqimit, natyrës së tij, identitetit, cilësive, 

përbërjes, sasisë, afatit të përdorimit, origjinës dhe metodave të prodhimit e 
të përpunimit të tij;  

1.2. një raport mbi efektin e përshkruar të ushqimit të cilin ai nuk e ka;  
1.3. krijimin e hutisë se ushqimi ka karakteristika të veçanta, derisa të gjitha 

ushqimet e ngjashme i kanë po ato karakteristika.  
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2. Me deklarim dhe me mënyrën e deklarimit, nuk duhet t'i përshkruhen cilësitë asnjë 
ushqimi për parandalimin e sëmundjes ose shërimin e saj apo me u thirrur në emër 
të atyre cilësive.  

3. Ndalesat dhe kufizimet nga paragrafi 1. i këtij neni referohen në:  
3.1. prezantim të ushqimit, veçanërisht të formës së tij, pamjes dhe ambalazhit të 

materialit që përdoret për paketim, mënyra dhe vendi ku është bërë 
aranzhimi dhe eksponimi; dhe  

3.2. reklamim të ushqimit.  
 

Neni 22 
Dispozitat për deklarimin e ushqimit 

 
1. Ministria e Bujqësisë, me akt nënligjor rregullon mënyrën e deklarimit dhe 

emërtimit të ushqimit, prezantimit dhe deklarimit të vlerave ushqyese të tij.  
2. Ministria e Shëndetësisë me akt nënligjor rregullon emërtimin e ushqimit për 

nevojat e veçanta ushqimore - ushqimet dietale në pajtim me këtë ligj.  
3. Ministria e Bujqësisë, me akt nënligjor përcakton emërtim të veçantë të produkteve 

me origjinë shtazore dhe bimore në pajtim me legjislacionin në fuqi.  
 

KREU VII 
KONTROLLI ZYRTAR I USHQIMIT TË SIGURTË 

DHE HIGJIENA E USHQIMIT 
 

Neni 23 
 
1. Kontrolli zyrtar i ushqimit të sigurt dhe higjienës së ushqimit përfshinë një a më 

tepër prej këtyre veprimeve: 
1.1. mbikëqyrjen inspektuese;  
1.2. mostrimin dhe analizën;  
1.3. mbikëqyrjen e deklaratës dhe dokumentacionit si dhe evidencat zyrtare;  
1.4. mbikëqyrjen e evidencave nga neni 17 i këtij ligji;  
1.5. mbikëqyrjen e zbatimit dhe të efikasitetit të sistemit të vetëkontrollit të 

objekteve në bazë të verifikimit të evidencave dhe dokumentacionit të cekur 
në nenin 18 të këtij ligji.  

 
Neni 24 

VII.1 Dispozitat e përgjithshme që rregullojnë kontrollin zyrtar të ushqimit 
 
1. Kontrollin zyrtar të ushqimit e bëjnë inspektoret e Agjencisë të Ushqimit dhe 

Veterinarisë e që janë:  
1.1. inspektori veterinar;  
1.2. inspektori sanitar; dhe  
1.3. inspektori fitosanitar - secili në pjesën e kompetencave të përcaktuara me 

këtë ligj dhe aktet nënligjore.  
2. Inspektorët zgjedhën nga Agjencia sipas procedurës së përcaktuar me 

legjislacionin në fuqi për zgjedhjen e zyrtarëve të shërbimit civil.  
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3. Kur inspektori kompetent gjatë zbatimit të mbikëqyrjes së inspekcionit, zbulon ose 
dyshon se janë bërë shkelje të dispozitave të legjislacionit për ushqimin, do të 
ndërmarrë masat e duhura më qëllim që subjekti që afaron me ushqim të korrigjon 
parregullsitë e konstatuara.  

4. Pronari, poseduesi, personi përgjegjës, nëpunësi në objekt ose personi tjetër i gjetur 
në objekt në të cilin ka hyrë inspektori kompetent, duhet të mbështesë inspektorin 
me të gjitha informatat dhe ndihmën e kërkuar. 

 
Neni 25 

VII.1.1 Autorizimet e inspektorit kompetent 
 
1. Inspektori kompetent mundet:  

1.1. në çdo kohë, të hyjë në të gjitha objektet ku prodhohet, përpunohet, 
paketohet ose deponohet ushqimi dhe të kryejë mbikëqyrjen inspektuese, 
më qëllim të konstatimit të ekzistimit të çfarëdo lloj afarizmi në lidhje me 
ushqimin;  

1.2. të ndalojë përdorimin e lokalit, pajisjeve, stabilimenteve dhe veglave në 
objekt, nëse ato përdoren në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.3. të inspektojë çfarëdo ushqimi në çfarëdo objekti për të cilin konsideron se i 
nënshtrohet dispozitave ligjore për ushqimin, të marrë mostrat e ushqimit 
dhe të kontrollojë çdo gjë që konsideron se është përdorur ose duhet të 
përdoret për prodhimin e ushqimit;  

1.4. të ndalojë importin e ushqimit jo të sigurt dhe të përcaktojë procedurën e 
mëtejme për atë ushqim;  

1.5. të ndalë, kontrollojë dhe ndalojë automjetin transportues për të cilin 
konsideron se transporton ushqim, të kontrollojë ushqimin dhe të marrë 
mostrat e tij;  

1.6. të hapë dhe kontrollojë kontejnerin ose paketimin për të cilin konsideron se 
mbanë ushqim, të hulumtojë përmbajtjen dhe të marrë mostrat;  

1.7. të kërkojë shikimin e librave, dokumenteve dhe evidencave tjera të ruajtura 
në çfarëdo mediumi për të cilat konsiderohet se posedojnë me çfarëdo 
informate të rëndësishme për zbatimin e dispozitave të këtij ligji lidhur me 
çfarëdo ushqimi, të bëjë kopjet apo të marrë ekstraktet e dokumentave;  

1.8. të konfiskojë dhe të ndalojë ushqimin, nëse konsideron se janë shkelur 
dispozitat e këtij ligji ose kushtet apo lejet e dhëna në bazë të këtij ligji;  

1.9. të urdhërojë asgjësimin e ushqimit jo të sigurt;  
1.10. të kryejë punë tjera për të cilat është kompetent sipas akteve të veçanta 

nënligjore.  
 

Neni 26 
VII.1.2 Përgjegjësitë e inspektorit kompetent 

 
1. Asnjë informacion që ka të bëjë me afarizmin e subjekteve me ushqim, të i cili ka 

mbërri inspektori kompetent gjatë kryerjes së kontrollit zyrtar ose që ka të bëjë me 
analizat mbi rrezikun, nuk guxon të zbulohet pa pëlqimin e subjektit që afaron me 
ushqim, përveç: 
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1.1. kur ajo është e domosdoshme për zbatimin e këtij ligji dhe kur atë e aprovon 
Agjencia;  

1.2. kur është e nevojshme për zbatimin e procedurës e cila mbahet sipas 
fletëparaqitjes së ushtruar pas kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.  

 
Neni 27 

VII.1.3 Programi i inspektimeve dhe raportet 
 
1. Për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese hartohen programet periodike dhe vjetore 

për kontrollin zyrtar të cilat përmbajnë:  
1.1. numrin dhe llojin e mbikëqyrjeve inspektuese të cilat planifikohen të 

kryhen;  
1.2. numrin e mostrave që planifikohet të merren;  
1.3. numrin dhe llojin e objekteve që përfshihen në mbikëqyrje inspektuese;  
1.4. kriteret që duhet zbatuar për realizimin e programit;  
1.5. mjetet financiare të nevojshme.  

2. Për inspektimet e bëra hartohen raportet periodike dhe vjetore për kontrollimet të 
cilat përmbajnë:  
2.1. numrin dhe llojin e mbikëqyrjeve inspektuese;  
2.2. numrin dhe llojin e mostrave të marrura për inspektim;  
2.3. numrin dhe llojin e objekteve në të cilat janë zbatuar mbikëqyrjet inspektuese;  
2.4. shënimet për numrin e fletëparaqitjeve të ushtruara;  
2.5. masat e ndërmarra në rastet e mos përmbushjes së kërkesave të përcaktuara 

me këtë ligj.  
3. Programet dhe raportet nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni të cilët kanë të bëjnë me 

kontrollin zyrtar të ushqimit të sigurt zbatohen nga ana e Agjencia.  
 

KREU VIII 
LABORATORËT E AUTORIZUAR PËR TESTIM 

DHE LABORATORËT REFERENT 
 

Neni 28 
 
Agjencia është përgjegjës për përcaktimin e laboratorëve që kanë të bëjnë me çështjet e 
ushqimit të sigurt të njerëzve, shëndetit të kafshëve, shëndetit të bimëve dhe mbetjeve. 
 

Neni 29 
Laboratorët e autorizuar për testim 

 
1. Analizat laboratorike të mostrave të marrura për qëllim të kontrollit zyrtar të 

ushqimit, duhet të bëhen nga laboratori i autorizuar nga Agjencia.  
2. Mostrat i merr inspektori kompetent.  
3. Shpenzimet rreth kryerjes së analizave për ushqimin e prodhuar në Kosovë i bartë 

organi kompetent, ndërsa kur ushqimi nuk i përmbush kërkesat e parapara në bazë 
të këtij ligji dhe të deklaratës, shpenzimet i bartë subjekti që afaron me ushqim të 
cilin e prodhon ose e plason në treg.  
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4. Shpenzimet rreth kryerjes së analizave për ushqimin e importuar dhe eksportuar në 
Kosovë ose që tentohet të importohet në Kosovë, i bartë subjekti që afaron me 
ushqimin.  

 
Neni 30 

 
1. Laboratori testues është i autorizuar për kryerjen e:  

1.1. veprimtarisë themelore;  
1.2. veprimtarive speciale;  
1.3. veprimtarive speciale me mundësinë e lëshimit të certifikatave 

ndërkombëtare.  
2. Laboratori testues i autorizuar për kryerjen e veprimtarisë themelore duhet t’i 

plotësojë kushtet e përcaktuara me rregulla të Bashkimit Evropian.  
3. Laboratori testues i autorizuar për kryerjen e veprimeve të specializuara duhet t’i 

plotësojë kushtet e përcaktuara sipas standardeve dhe praktikës së mirë 
laboratorike.  

4. Laboratori testues i autorizuar për kryerjen veprimeve të specializuara dhe 
lëshimin e certifikatave ndërkombëtare duhet t’i plotësojë kushtet e parapara me 
normat përkatëse dhe duhet të jetë i akredituar nga institucioni i pavarur sipas ISO 
standardeve.  

5. Procedurën e vlerësimit dhe autorizimit të laboratorëve testues nga paragrafi 1. i 
këtij neni e rregullon ministri kompetent me akt të veçantë nënligjor, në bazë të 
mendimit paraprak të Agjencia Për Standardizim. Akreditimi, vlerësimi dhe 
autorizimi i laboratorëve testues iu referohet analizave të veçanta dhe llojeve të 
veçanta të ushqimit.  

6. Laboratorët e autorizuar për testim, janë të obliguar të marrin pjesë ne programet 
përkatëse të verifikimit profesional.  

 
Neni 31 

Laboratorët referent 
 
1. 1 Për çdo analizë që bëhet përkitazi me kontrollin zyrtar të sigurisë ose cilësisë së 

ushqimit, Kryeshefi i Agjencisë duhet të autorizojë një laborator si laborator 
referent për këto analiza. 

2. Laboratori referent duhet të jetë referent për më shumë analiza.  
3. Laboratorët referent duhet t’i plotësojnë kushtet e parapara me normat përkatëse 

dhe duhet të jenë të akredituar nga Trupi Akreditues i Bashkimit Evropian.  
4. Organi nga neni 40 paragrafi 3 i këtij ligji duhet të:  

4.1. këshillojë Kryeshefin e Agjencisë për të autorizuar laboratorët të cilët janë 
të aftë për kryerjen e analizave të kontrollit zyrtar;  

4.2. koordinojë dhe të ofrojë mbështetje, duke përfshirë edhe aftësimin dhe 
shërbime tjera me veprimtarinë e laboratorëve tjerë lidhur me standardet 
teknike dhe metodologjinë e analizave të cilat i kryejnë;  

4.3. organizojë teste krahasuese të mostrave të standardizuara dhe të merr pjesë 
në të në nivel vendor dhe ndërkombëtar, më qëllim të përcjelljes së 
profesionalizimit të laboratorëve testues;  



 
Ligji Nr. 03/L-016 për ushqimin 

 883 

4.4. sigurojë që laboratorët të zbatojnë sistemin e cilësisë së punës që nënkupton 
vlerësimin e metodës, mbajtjen e evidencës, depoimin e reagensëve, 
sigurimin dhe kalibrimin e pajisjeve.  

5. Shpenzimet financiare të laboratorëve referent për kryerjen e punëve nga paragrafi 
3 i këtij neni, i bartë Agjencia.  

6. Regjistri i laboratorëve referent, ku kryhen analizat laboratorike të ushqimit 
publikohet në Gazetën Zyrtare, një herë në vit. 

 
KREU IX 

MENAXHIMI ME KRIZA DHE RASTE EMERGJENTE 
 

Neni 32 
Masat emergjente për sigurimin e ushqimit të sigurt 

 
1. Në rast se ushqimi paraqet rrezik serioz për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe 

mjedisit, dhe se ky rrezik nuk mund të mënjanohet në mënyrë të duhur, atëherë 
Kryeshefi i Agjencisë, varësisht nga shkalla e rrezikut, urdhëron ndërmarrjen e 
masave sipas paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni dhe për këtë e informon Qeverinë.  

2. Nëse ushqimi është me origjinë vendore, masat nga paragrafi 1. i këtij neni duhet 
të jenë:  
2.1. ndalimi i përkohshëm i plasimit në treg ose i përdorimit të ushqimit;  
2.2. përcaktimi i kushteve të veçanta për ushqimin e cekur;  
2.3. përcaktimi i masave për mënjanimin dhe asgjësimin e padëmshëm të 

ushqimit;  
2.4. masat tjera gjegjëse të përkohshme.  

3. Nëse ushqimi është nga importi, masat nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të jenë:  
3.1. ndalimi i përkohshëm i importimit të ushqimit nga shteti apo nga një pjesë e 

atij shteti ose shtetit nëpër të cilin ushqimi kalon transit;  
3.2. përcaktimi i kushteve të veçanta për ushqimin e importuar nga një shtet apo 

pjesë të atij shteti ose shtetit nëpër të cilin ushqimi kalon transit;  
3.3. përcaktimi i masave të mënjanimit dhe asgjësimit të padëmshëm të ushqimit 

të tillë;  
3.4. masa tjera gjegjëse të përkohshme.  

 
Neni 33 

Plani i përgjithshëm për menaxhim të krizës 
 
1. Agjencia, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë duhet të përpilojë planin e përgjithshëm për menaxhim të krizës në 
fushën e ushqimit të sigurt.  

2. Me planin nga paragrafi 1. i këtij neni të cilin e nxjerrë Qeveria e Kosovës 
përcaktohen llojet e rrezikut të cilat rrjedhin nga ushqimi dhe mund të paraqesin 
rrezik direkt apo indirekt për shëndetin e njeriut e të cilat nuk mund të mënjanohen 
apo zvogëlohen në shkallë të pranueshme ose që nuk mund të menaxhohen në 
mënyrë të duhur me aplikimin e dispozitave të këtij ligji.  

3. Me planin nga paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohen procedurat e nevojshme 
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praktike për menaxhim të krizës, duke përfshirë edhe organizimin e njësisë së 
krizës në organet kompetente, plotësimin e saj me personel duke përdorur parimin 
e transparencës dhe përcaktimin e strategjisë së komunikimit ndërmjet Agjencisë, 
Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe organeve tjera qeveritare 
dhe institucioneve tjera përkatëse, konsumatorëve dhe subjekteve që afarojnë me 
ushqim.  

 
KREU X 

USHQIMI PËR KAFSHË 
 

Neni 34 
Kërkesat lidhur me ushqimin e sigurt për kafshë 

 
1. Agjencia më qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve, 

siguron plotësimin e kërkesave lidhur me ushqimin e sigurt për kafshë, e që i 
referohen çështjeve të mëposhtme:  
1.1. aditivëve për kafshë të cilët mund të inkorporohen në ushqimin për kafshë, 

përdorimit të produkteve të caktuara dhe ndalimit të substancave të 
padëshiruara dhe produkteve të përdorura në ushqimin e kafshëve;  

1.2. metodave të mostrimit, analizave të ushqimit dhe vlerësimit të produkteve 
dhe aditivëve të përdorur në ushqimin e kafshëve;  

1.3. kushteve të ndalimit për përdorimin e ushqimit të medikuar;  
1.4. inspektimeve në ushqimin për kafshë të prodhuar në vend dhe të importuar 

nga vendet tjera;  
1.5. taksave që paguhen për shërbimet e ofruara nga Agjencia në lëmin e 

ushqimit për kafshë.  
2. Në rast se verifikohet ndonjë parregullsi në lëmin e ushqimit për kafshë, Agjencia 

do t’a lajmërojë Departamentin e Prodhimtarisë Blegtorale të Ministrisë së 
Bujqësisë.  

3. Me propozimin e Agjencisë, Ministria e Bujqësisë, do të urdhërojë që ushqimi për 
kafshë i cili nuk është në pajtim me kërkesat nga ky nen të tërhiqet, shkatërrohet, 
ripërpunohet ose të rieksportohet dhe përkohësisht të ndalohet therrja e kafshëve 
për konsum të njerëzve e të cilat e kanë konsumuar atë ushqim.  

4. Ministria e Bujqësisë, do të nxjerr akt nënligjor për përdorimin e aditivëve për 
kafshë të cilët duhet të inkorporohen në ushqimin për kafshë dhe tregtimin e 
enzimave dhe mikroorganizmave për qëllime të ushqimit për kafshë si dhe duhet të 
ndalojë përdorimin e substancave të caktuara e që janë të padëshiruara për t’u 
përdorur në ushqimin për kafshë.  

 
Neni 35 

 
Çështjet tjera në lidhje për ushqimin për kafshë i referohen dispozitave të neneve 12. 
13, 14, 15, 16, 17, 18 të Ligjit për Blegtorinë e Kosovës Nr.2004/13 të shpallur me 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr.2004/39 të dt.14 tetor 2004. 
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KREU XI 
AGJENCIA E USHQIMIT DHE I VETERINARISË 

 
Neni 36 

 
Me këtë ligj, themelohet Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, si Agjenci ekzekutive e 
Qeverisë përkatësisht Zyrës së Kryeministrit. 
 

Neni 37 
 
Detyrë e Agjencisë është që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar 
nivel të lartë të ushqimit të sigurt, përfshirë edhe ushqimin e kafshëve, shëndetin e 
kafshëve, përkujdesjen ndaj kafshëve si edhe cilësinë dhe sigurinë e ushqimit me 
prejardhje bimore dhe shtazore. 
 

Neni 38 
 
1. Për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e njerëzve, Agjencia është kompetent për 

kontrollimin, verifikimin dhe inspektimin e ushqimit dhe lëndës së parë në të gjitha 
nivelet e zingjirit ushqimor si: 
1.1. kontrollimi dhe inspektimi i prodhimit, procesimit, paketimit, ripaketimit, 

deponimit, transportit, tregtimit, importit dhe eksportit të ushqimit dhe 
lëndës së parë;  

1.2. lëshimi, pezullimi dhe tërheqja e regjistrimeve dhe miratimeve që janë të 
lidhura me detyrat e tij;  

1.3. integrimi dhe elaborimi i hulumtimit dhe sistemeve identifikuese në ushqim 
dhe lëndë të parë;  

1.4. mbikëqyrja e përputhshmërisë së legjislacionit në fuqi në zingjirin 
ushqimor;  

1.5. këshillon organet tjera zyrtare në hartimin e legjislacionit dhe përmbushjen 
e standardeve ndërkombëtare në fushën e ushqimit të sigurt;  

1.6. kontakton me institucionet ndërkombëtare në lidhje me çështjet që 
rregullohen me këtë ligj.  

 
Neni 39 

 
1. Agjencia përbëhet nga shërbimet zyrtare të Qeverisë së Kosovës, për shëndetin 

publik, sigurinë e ushqimit, shëndetin e kafshëve, përkujdesjen ndaj kafshëve, 
cilësinë dhe sigurinë e ushqimit me prejardhje bimore dhe shtazore.  

2. Në këtë Agjenci bashkohen:  
2.1. Agjencia e Veterinarisë dhe e Ushqimit të Kosovës, i themeluar me Ligjin 

për Veterinarinë Nr. 2004/21, të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2004/28 të dt. 30 korrik 2004;  

2.2. Departamenti i Inspektoratit Sanitar të Kosovës, i themeluar me Ligjin për 
Inspektoratin Sanitar të Kosovës Nr. 2003/22, të shpallur me Rregulloren e 
UNMIK-ut Nr. 2003/39 të dt. 17 dhjetor 2003;  
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2.3. Inspektorati Fitosanitar i themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2001/03 të dt. 29 maj 2001;  

2.4. Inspektorati Fitosanitarë Kufitar i themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut 
Nr.2001/07 të dt.29 maj 2001; si dhe  

2.5. Inspektoratet komunale të këtyre shërbimeve.  
 

Neni 40 
Organet drejtuese mbikëqyrëse dhe këshillëdhënëse të Agjencisë 

 
1. Agjencia përbëhet nga organi drejtues mbikëqyrës dhe këshillëdhënës.  
2. Organi drejtues është Kryeshefi i Agjencisë.  
3. Organ mbikëqyrës të Agjencisë është Bordi Drejtues.  
4. Organ këshillëdhënës i Agjencisë është Këshilli Shkencor.  
 

Neni 41 
Kryeshefi i Agjencisë 

 
1. Kryeshefi i Agjencisë në koordinim me Bordin Drejtues udhëheq punët e 

Agjencisë.  
2. Kryeshefi i Agjencisë zgjidhet nga Komisioni për emërime të larta (KELP) në 

pajtueshmëri me rregullat për shërbimin civil në afat prej tri (3) viteve.  
3. Kryeshefi i Agjencisë i përgjigjet Kryeministrit të Republikës së Kosovës.  
4. Kryeshefi i Agjencisë duhet të zgjidhet personi me përgatitje superiore 

profesionale, që ka së paku pesë (5) vjet përvojë pune në fushat e teknologjisë së 
ushqimit dhe veterinarisë-drejtimi ushqimor, shëndetësisë publike dhe bujqësisë.  

5. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryeshefit të Agjencisë caktohen me akt nënligjor të 
veçantë.  

6. Kryeshefi, çdo vit përgatitë dhe ia dorëzon për aprovimin e Bordit Drejtues këto 
dokumente:  
6.1. projektbuxhetin e Agjencisë për vitin pasues;  
6.2. raportin financiar për vitin që ka përfunduar;  
6.3. raportin vjetor të punës;  
6.4. raportin vjetor për aktivitetet e Agjencisë për vitin që ka përfunduar.  

7. Kryeshefi i dërgon raportin vjetor financiar dhe të punës Bordit drejtues për 
miratim.  

 
Neni 42 

Bordi Drejtues 
 
1. Bordi Drejtues i Agjencisë është përgjegjës për mbikëqyrjen e strategjisë afatgjate, 

të propozuar nga Kryeshefi i Agjencisë, pas konsultimit me ministritë përkatëse 
dhe Këshillin shkencorë, duke siguruar që politikat e përcaktuara për sigurinë dhe 
cilësinë e ushqimit të jenë në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe standardet 
ndërkombëtare.  

2. Bordi drejtues, miraton raportin vjetor të aktiviteteve të Agjencisë, propozim 
programet e punës, raportin financiar të Agjencisë si dhe propozim buxhetin e 
Agjencisë.  
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3. Bordi Mbikëqyrës nuk duhet të involvohet në ndikimin e menaxhimit ditor të 
Agjencisë, por duhet të merret me dhënien e këshillave Agjencia për një nivel më 
të lartë të sigurisë së ushqimit.  

4. Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë përbëhet prej shtatë anëtarëve të cilët i emëron 
Qeveria e Kosovës me propozim të përbashkët të Ministrit të Bujqësisë dhe 
Ministrit të Shëndetësisë.  

5. Bordi Mbikëqyrës i Agjencisë përbëhet nga dy anëtarë të caktuar nga Ministri i 
Bujqësisë, një anëtar i caktuar nga Ministri i Shëndetësisë, një (1) anëtar i caktuar 
nga Instituti i Shëndetësisë Publike.  

6. Tre (3) anëtarë të tjerë të Bordit Mbikëqyrës i cakton Qeveria e Kosovës sipas 
procedurave qeveritare.  

7. Mandati i anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës është katër (4) vjet.  
8. Kryesuesin e Bordit Mbikëqyrës e zgjedhin anëtarët e bordit nga radhët e veta dhe 

mandati i tij është katër (4) vjet. 
 

Neni 43 
Themelimi dhe përbërja e Bordit Drejtues 

 
1. Anëtarët e Bordit Drejtues emërohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës brenda 

nëntëdhjetë (90) ditëve nga shpallja e këtij ligji, me propozim te organeve si vijon: 
1.1. dy (2) anëtarë propozohen nga Ministria e Bujqësisë;  
1.2. një (1) anëtarë propozohet nga Ministria e Shëndetësisë;  
1.3. një (1) anëtarë propozohet nga Instituti i Shëndetësisë Publike;  
1.4. një (1) anëtarë propozohet nga Shoqata për mbrojtjen e Konsumatorëve të 

Republikës së Kosovës;  
1.5. një (1) anëtarë propozohet nga Oda Ekonomike e Kosovës; 
1.6. kryeshefi i Agjencisë sipas detyrës zyrtare.  

2. Mandati i anëtareve të bordit është tri (3) vjet.  
3. Çështjet e tjera përkitazi me organizmin dhe fushëveprimin e Bordit Drejtues 

përcaktohet me akt të veçantë nënligjor, të nxjerr nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës. 

 
Neni 44 

Dispozitat financiare 
 
1. Agjencia i përcakton shpenzimet e tij operacionale dhe të hyrat e përafërta, një (1) 

vit përpara, në formë të planit buxhetor të cilin ia propozon Qeverisë së Republikës 
së Kosovës për miratim. Plani buxhetor i Agjencisë është pjesë e procesit buxhetor 
dhe mund të rishikohet rregullisht nga Agjencia, në pajtim me kërkesat buxhetore. 

2. Të hyrat që rrjedhin nga pagesat për licencë dhe nga pagesat tjera që mblidhen në 
pajtim me këtë ligj ose akte tjera nënligjore nga ky ligj depozitohen në Buxhetin e 
Konsoliduar të Kosovës dhe shfrytëzohen për qëllime të autorizuara sipas 
kategorisë përkatëse buxhetore dhe në pajtim me procesin buxhetor.  

3. Fondet e caktuara nga donatorët dedikuar Agjencisë derdhen në Buxhetin e 
Konsoliduar të Kosovës, regjistrohen si të tilla në të dhënat e kontabilitetit të 
thesarit dhe konsiderohen si shpenzime të lejuara për qëllimet e Agjencisë.  
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Neni 45 
Këshilli Shkencor 

 
1. Këshilli Shkencorë është organ profesional që ofron këshilla shkencore në kuadër 

të veprimtarisë së Agjencisë.  
2. Fushë veprimtaria dhe numri i anëtarëve të Këshillit Shkencor, procedura dhe 

mënyra e punës, përcaktohen me akt nënligjor nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës.  

3. Kompensimi i anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Këshillit Shkencorë rregullohen me 
akt nënligjor të veçantë të nxjerr nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  

 
KREU XII 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 46 
 
1. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej pesëmijë (5.000) deri në pesëdhjetëmijë 

(50.000) Euro personi që:  
1.1. plason në treg ushqimin e ri për njerëz dhe ushqimin e ri për kafshë dhe e 

deklaron atë në kundërshtim me dispozitat e nenit 19 të këtij ligji dhe të 
akteve nënligjore që do të nxirren për ushqimin e ri dhe organizmave të 
modifikuar, gjenetikisht;  

1.2. plason në treg ushqim jo të sigurt sipas nenit 10 të këtij ligji,  
2. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej tremijë (3.000) deri në njëzetmijë (20.000) 

Euro personi që:  
2.1. importon ushqim në kundërshtim me dispozitat e nenit 13 të këtij ligji;  
2.2. kryen veprimtari në objektin e paregjistruar në kundërshtim me nenin 12 të 

këtij ligji;  
2.3. vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 16 të këtij ligji;  
2.4. vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 18 të këtij ligji;  
2.5. plason në treg ushqim të pasigurt për kafshë në kundërshtim me dispozitat e 

Ligjit për Blegtorinë Nr. 2004/33 të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 
Nr.2004/39 të dt. 14 tetor 2004.  

3. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej dymijë (2.000) deri në dhjetëmijë (10.000) 
Euro personi që:  
3.1. deklaron ushqimin në kundërshtim me dispozitat e nenit 20 të këtij ligji, ose 

e shet ushqimin të cilit i ka skaduar afati;  
3.2. nuk i përmbush kushtet e përgjithshme dhe specifike të higjenës së ushqimit 

sipas nenit 15 dhe 16 të këtij ligji;  
3.3. nuk i përmbush kërkesat e hulumtimit të ushqimit, sipas nenit 17 të këtij ligji.  

4. Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej pesëqind (500) deri në tremijë (3.000) 
Euro personi që:  
4.1. e pengon inspektorin kompetent në kryerjen e detyrave të tij nga neni 25 i 

këtij ligji dhe nuk i zbaton urdhrat dhe vendimet e inspektorit të autorizuar.  
4.2. ekspozon produktet ushqimore në kundërshtim me nenin 15 paragrafi 2 i 

këtij ligji.  
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5. Kur personi dënohet për shkelje të dispozitave të këtij ligji, gjykata, përveç dënimit 
që duhet ti shqiptojë, duhet të urdhërojë që lëndët e përdorura gjatë kryerjes së 
shkeljes, përfshirë këtu edhe pajisjet të konfiskohen dhe të shkatërrohen me 
vendim të gjykatës në bazë të mendimit të ekspertit.  

6. Për shkelje të përsëritura të dispozitave të këtij ligji, Agjencia personit të shpallur 
fajtor ia konfiskon licencën - lejen dhe ia ndalon regjistrimin e serishëm në 
periudhën gjashtë (6) muaj deri në tri (3) vjet.  

 
Neni 47 

 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i dispozitave ndëshkuese të këtij ligji si dhe 
të hyrat tjera nga taksat derdhën në Buxhetin e Kosovës. 
 

KREU XIII 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 48 

 
1. Për zbatimin e këtij ligji, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, 

varësisht nga kompetencat e përcaktuara do të nxjerrin akte nënligjore.  
2. Me qëllim të zbatimit të këtij ligji, Agjencia duhet të kërkojë ndihmë nga Shërbimi 

Policor i Kosovës dhe organet tjera kompetente.  
 

Neni 49 
 
1. Pjesë përbërëse e këtij ligji është Aneksi 1 për përcaktimin e “Kodeve” të kontrollit.  
2. Ky ligj shfuqizon çdo dispozitë të ligjeve dhe të akteve nënligjore në fuqi të cilat 

janë në kundërshtim me dispozitat e tij.  
3. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, në afat prej gjashtë (6) muajve, obligohet Qeveria e 

Republikës së Kosovës të harmonizojë aktet nënligjore me dispozitat e këtij ligji.  
 

Neni 50 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-016 
12 shkurt 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-004-2009, datë 06.03.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 49 / 25 MARS 2009 
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LIGJI Nr. 02/L-128 
PËR BARNAT NARKOTIKE, SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

DHE PREKURSORË 
 

Përmbajtja 
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Kapitulli IX: Dispozitat ndëshkimore......................................................................................................... 908 
Kapitulli X: Financimi ............................................................................................................................... 900 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të kreut 5.1(ë) dhe 9.1.26 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovë (Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të datës 15 Maj 2001). 
 
Miraton: 
 

LIGJI PËR BARNAT NARKOTIKE, SUBSTANCAT PSIKOTROPE 
DHE PREKURSORË 

 
KAPITULLI I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi i Ligjit 

 
a) Ligji rregullon prodhimin, qarkullimin me shumicë dhe pakicë, importin, 

eksportin, kalimin transit, transportin, blerjen, furnizimin, shitjen, posedimin, 
konsumimin, përdorimin dhe propagandimin e bimëve prej të cilave mund të 
përfitohen narkotikët, barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët.  

b) Përcakton obligimet e autoriteteve kompetente të cilat kanë lidhshmëri me këto 
substanca;  

c) Bënë klasifikimin e bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope dhe prekur-
sorëve në bazë të rrezikshmërisë së tyre, gjatë përdorimit në mjekësi dhe veterinari;  
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d) Përcakton masat e përgjithshme për parandalimin dhe luftimin e keqpërdorimit të 
bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve;  

e) Përcakton masat ndëshkimore në rast të shkeljeve së dispozitave të këtij ligji, dhe 
akteve normative në bazë të këtij ligji.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
Përkufizimet si vijojnë, kanë këto riformulime: 
Bima nënkupton bimën apo pjesën e bimës nga e cila mund të përfitohet bari narkotik 
dhe substanca psikotrope (më tutje, bimët), siç janë: bima e kanabisit, opiumit, pjesët e 
bimës së kokës dhe bimë të tjera që mund të shfrytëzohen për këtë qëllim; 
Kultivimi i bimëve për përfitim të barnave narkotike nënkupton furnizimin dhe 
posedimin e farërave, mbjelljen, rritjen e bimës, marrjen dhe posedimin e pjesëve të 
bimës të cilat nevojiten për përfitimin e barnave narkotike; 
Bar narkotik nënkupton çdo substancë, natyrore ose sintetike, të paraqitur në Tabelën 
II si shtojcë e këtij ligji të bazuar në Listat I, II dhe IV të Konventës së Vetme për 
Barnat Narkotike të vitit 1961, të përmirësuara me protokollin e vitit 1972; 
Substancë psikotrope nënkupton çdo substancë, natyrore ose sintetike, të paraqitur në 
Tabelën 3 si shtojcë e këtij ligji të bazuar në Listat I, II, III dhe IV të Konventës mbi 
Substancat Psikotrope të vitit 1971; 
Narkotikë nënkupton barnat narkotike dhe substancat psikotrope, që janë të renditura 
në Tabelat I, II dhe III, të bashkangjitura si shtojcë e këtij ligji (në vazhdim, Tabela I, II 
dhe III), nëse substancat psikotrope nuk janë posaçërisht të paraqitura; 
Prekursor nënkupton çdo substancë, natyrore ose sintetike, që mund të përdoret për 
përfitimin e barit narkotik ose substancës psikotrope, të paraqitura në Tabelën IV, të 
bazuar në Listat I dhe II të Konventës së Kombeve të Bashkuara të vitit 1988,,,Kundër 
Trafikimit Ilegal të Barnave Narkotike dhe Substancave Psikotrope’’, dhe në 
Rregulloren (EC) Nr 273/2004 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 
11.02.2004 mbi prekursorët. Çdo substancë tjetër e paraqitur në Tabelën IV të këtij 
Ligji konsiderohet si prekursor; 
Analog është cilado substancë e palejueshme, struktura kimike e së cilës është 
dukshëm e ngjashme me atë të bimëve, barnave narkotike dhe substancave psikotrope, 
efektet e të cilave i riprodhon; 
Veprimtari nënkupton operimin me narkotikë/psikotrop, operimin me prekursorë, 
transportin, posedimin, konsumimin, dhënien falas dhe propagandimin e tyre; 
Operim me narkotikë, përgatesat e tyre dhe operim me prekursorë, nënkupton 
prodhimin, importin, exportin, kalimin transit, furnizimin, blerjen, shitjen, deponimin, 
përdorimin dhe dhënien e tyre me recetë; 
Prodhimi nënkupton përgatitjen, përpunimin, ripërpunimin, përzierjen, pastrimin, 
ambalazhimin, etiketimin dhe çdo proces tjetër që përdoret për përfitimin final të 
barnave narkotike dhe substancave psikotrope; 
Pajisjet për përpunimin e barnave narkotike nënkupton pajisjet të cilat përdoren për 
përfitimin e barnave narkotike ose substancave psikotrope; 
Përgatesa nënkupton tretësirën ose përzierjen, në çfarëdo forme fizike që përmban një 
ose më shumë narkotikë në dozimin terapeutik ose jo-terapeutik të paraqitur në Tabelën 
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III si shtojcë e këtij ligji të bazuar në Listën III të Konventës Unike për Barnat 
Narkotike të vitit 1961, të plotësuar me protokollin e vitit 1972; 
Posedimi nënkupton posedimin faktik të bimëve, barnave narkotike, substancave 
psikotrope dhe prekursorëve; 
Konsumimi nënkupton marrjen e bimëve dhe të narkotikëve, rregullisht apo kohë pas 
kohe, me rrugë: orale, inhalatore, parenterale apo rektale; 
Sëmundja e varësisë - nënkupton varësinë, fizike dhe psikike që zhvillohet si pasojë e 
konsumimit të barnave narkotike dhe substancave psikotrope; 
Përdoruesi i narkotikëve - nënkupton personin i cili, si rezultat i konsumimit të 
barnave narkotike ose substancave psikotrope, ka varësi fiziologjike, fizike dhe psikike 
ndaj tyre; 
Mostër reprezentative nënkupton sasinë e bimës, narkotikëve ose prekursorëve nga e 
cila mund të përfitohen të dhënat komplete lidhur me atë lloj të bimës, narkotikut apo 
prekursorit qoftë për qëllime mjekësore, të hulumtimeve shkencore, edukative, policore 
apo për identifikimin e këtyre substancave për qëllime të proceseve gjyqësore, për 
mjekësi ligjore dhe qëllime të tjera; 
Keqpërdorimi i narkotikëve nënkupton kryerjen e veprimtarisë me bimë, barna 
narkotike, substanca psikotrope dhe prekursorë në kundërshtim me dispozitat e këtij 
ligji; 
Operues nënkupton personin fizik ose personin juridik që operon me barna narkotike, 
substanca psikotrope ose prekursorë në pajtim me dispozitat e këtij ligji; 
Licenca e operimit me narkotikë dhe Licenca e Operimit me Prekursorë nënkupton 
licencën e aktivitetit ekskluziv për operimin legal me narkotikë dhe prekursorë, të lëshuar 
për një periudhë të caktuar nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM, për 
prodhuesit, qarkulluesit farmaceutik me shumicë, qarkulluesit farmaceutik me pakicë dhe 
institucionet shëndetësore, veterinare, shkencore, edukative dhe policore. Kushtet e 
licencës do të specifikojnë llojet e vetme të aktivitetit të lejuar, në përputhje me dispozitat 
e këtij ligji dhe Ligjit për Produkte Medicinale dhe Pajisje Medicinale; 
Licenca e importit dhe eksportit të narkotikëve dhe licenca e importit dhe 
eksportit të prekursorëve, nënkupton lejen zyrtare, me shkrim, të lëshuar nga 
Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM, që të importohet ose eksportohet dërgesa e 
narkotikëve dhe prekursorëve në Kosovë. 
 

Neni 3 
Kufizimet e veprimtarisë me narkotikë 

 
3.1. Ndalohet çdo lloj veprimtarie me bimët dhe narkotikët nga Tabela I e këtij ligji, 

përveç për qëllime të hulumtimeve shkencore, edukative dhe policore.  
3.2. Ndalohet kultivimi i bimëve nga të cilat mund të përfitohen narkotikët.  
3.3. Ndalohet çdo lloj veprimtarie me bimë, barna narkotike dhe substanca 

psikotrope të cilat i takojnë Tabelës II, III dhe me prekursorë nga Tabela IV e 
këtij ligji, përveç për qëllime mjekësore, veterinare, shkencore, edukative, 
mjeko-ligjore dhe policore. 

3.4. Ndalohet posedimi i pajisjeve për përpunimin e narkotikëve përveç personave 
juridik të cilët posedojnë licencë për prodhim të barnave narkotike dhe 
substancave psikotrope.  
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3.5. Ndalohet propaganda me qëllim promovimit të prodhimit ilegal, shites, 
qarkullimit, importit, eksportit, transportit, blerjes, furnizimit, posedimit ose 
shfrytëzimit të barnave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve.  

 
Neni 4 

Përcaktimi i nevojave vjetore për bimë, barna narkotike, substanca psikotrope 
 
4.1. Përcaktimi i nevojave vjetore të barnave narkotike dhe substancave psikotrope 

nga Tabela II dhe III e këtij ligji, të cilat mund të prodhohen, importohen, 
eksportohen dhe të cilat mund të nxirren në treg në territorin e Kosovës, bëhet 
nga Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale (në vazhdim AKPM).  

4.2. AKPM vlerëson dhe përcakton nevojat vjetore nga paragrafi 1 i këtij neni për 
secilin operues me narkotikë, në bazë të raporteve të personave juridik të 
licencuar për operim me narkotikë, të cilët dorëzohen jo më vonë se 15 ditë pas 
mbarimit të çdo tre mujori.  

4.3. Përcaktimi i nevojave vjetore të institucionet nga neni 15 dhe 16 për bimëve dhe 
narkotikëve nga Tabela I, II dhe III e këtij ligji, bëhet nga ana e Komisionit për 
narkotikë, në bazë të raporteve gjashtëmujore të cilat dorëzohen jo më vonë se 
15 ditë pas mbarimit të gjashtëmujorit.  

4.4. AKPM, pas miratimit të Ministrit të Shëndetësisë, i dorëzon raportet 
përfundimtare vjetore dhe vlerësimin e nevojave vjetore për barna narkotike dhe 
substanca psikotrope Komisionit për narkotikë deri më 31 Mars të vitit vijues.  

4.5. AKPM në pajtim me konventat ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, i 
dorëzon Autoriteteve ndërkombëtare, veçanërisht Bordit ndërkombëtarë për 
kontroll të narkotikëve, të dhënat për nevojat vjetore për barna narkotike dhe 
substanca psikotrope për territorin e Kosovës..  

 
Neni 5 

Përcaktimi i nevojave vjetore për prekursorë 
 
5.1. Përcaktimi i nevojave vjetore për prekursorë nga Tabela IV e këtij ligji, të cilët 

mund të prodhohen, importohen dhe plasohen në treg në territorin e Kosovës, 
bëhet nga AKPM.  

5.2. AKPM vlerëson nevojat vjetore nga paragrafi 1 i këtij neni në bazë të raporteve 
të personave juridik të licencuar për operim me prekursorë, të cilët dorëzohen jo 
më vonë se 15 ditë pas mbarimit të çdo tre mujori si dhe nga raportet vjetore të 
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për prekursorët që kanë përdorim në 
industri.  

5.3. AKPM, pas miratimit të Ministrit të Shëndetësisë, i dorëzon raportet 
përfundimtare vjetore dhe vlerësimin e nevojave vjetore për prekursorë 
Komisionit për narkotikë deri më 31 Mars të vitit vijues.  

5.4. AKPM, në pajtim me konventat ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, i 
dorëzon Autoriteteve ndërkombëtare, veçanërisht Bordit Ndërkombëtar për 
Kontroll të Narkotikëve, të dhënat për nevojat vjetore për prekursorë për 
territorin e Kosovës.  
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Neni 6 
Themelimi i Komisionit për narkotikë 

 
6.1. Për koordinimin e aktiviteteve të ministrive dhe autoriteteve të tjera kompetente, 

si dhe të subjekteve të tjera të kyçura në zbatimin e Strategjisë të vendit për 
kontroll të narkotikëve dhe evitimin e keqpërdorimit të narkotikëve në Kosovë, 
si dhe me qëllim të promovimit dhe kontrollimit të zbatimit të strategjisë të 
vendit, Qeveria themelon Komisionin për Narkotikë (në vazhdim: Komisioni). 

6.2. Anëtarë të Komisionit për Narkotikë janë ekspertë në lëmine e narkotikëve, të 
emëruar nga: Ministria e Shëndetësisë (3 anëtarë): AKPM, Klinika e Psikiatrisë 
e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike; Ministria e Punëve të Brendshme (1), Ministria e Drejtësisë (1), 
Ministria e Bujqësisë (1), Ministria e Rinisë, Sportit dhe Kulturës (1), Ministria 
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (1), Ministria e Industrisë dhe Tregtisë 
(1), Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (1), Ministria e Ekonomisë dhe 
Financave (1), Ministria e Pushtetit Lokal (1), Sektori i Shërbimit Doganor (1), 
sektori joqeveritar, duke përfshirë organizatat e shfrytëzuesve të shërbimeve për 
sëmundje të vartësisë (2), si dhe struktura të tjera përkatëse, që specifikohen nga 
Qeveria.  

6.3. Funksionet e Komisionit për narkotikë janë:  
a) pranimi dhe analiza e raporteve të dorëzuara nga autoritetet kompetente që 

kanë të bëjnë me narkotikë;  
b) shqyrtimi i aplikacioneve dhe dhënia e pëlqimit për veprimtari me bimë dhe 

narkotikë nga Tabela I, II dhe III, institucioneve për hulumtime shkencore, 
mjekësore, edukative dhe mjekësi ligjore;  

c) shqyrtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me narkotikë e prekursorë dhe dhënia 
e propozimeve për zbatimin e konventave ndërkombëtare përkitazi me 
kontrollin e narkotikëve;  

d) hartimi i strategjisë për kontrollin e narkotikëve dhe prekursorëve, si dhe 
parandalimin, trajtimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve të varësisë; të cilën 
përmes Qeverisë e dorëzon në Kuvend për miratim;  

e) propagandimi i veprimeve parandaluese dhe informimi publik për pasojat e 
keqpërdorimit të narkotikëve;  

f) zhvillimi i sistemit për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave përkitazi 
me natyrën dhe përhapjen e keqpërdorimit të narkotikëve në territorin e 
Kosovës;  

g) koordinimi dhe përkrahja e aktiviteteve të organizatave joqeveritare dhe 
organizatave të tjera në parandalimin dhe trajtimin e keqpërdorimit të 
narkotikëve; 

h) propozimi i ligjeve dhe dispozitave të tjera si dhe mekanizmave të tjerë të 
veprimit përkitazi me problematikën e keqpërdorimit të narkotikëve;  

i) realizimi i detyrave të tjera të parashtruara nga Qeveria.  
6.4. Komisioni propagandon zbatimin efikas të konventave ndërkombëtare mbi 

kontrollin e narkotikëve, posaçërisht bashkëpunimin ndërkombëtarë mbi 
kontrollin e narkotikëve dhe veprimin preventiv, marrëdhëniet mes shteteve dhe 
trupave ndërkombëtar për kontrollin e narkotikëve dhe prekursorëve, si dhe 
pengimin e keqpërdorimit të tyre.  
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6.5. Detyrat, përgjegjësitë, mënyra e funksionimit të komisionit, financimi dhe 
kompensimi i anëtarëve të Komisionit do të përcaktohen në bazë të aktit 
nënligjor të hartuar nga Qeveria duke u bazuar në dispozitat e këtij ligji.  

 
KAPITULLI II 

AUTORITETET KOMPETENTE FUNKSIONET DHE RAPORTIMI 
 

Neni 7 
 
7.1. Ministria e Shëndetësisë, nëpërmjet AKPM, është përgjegjëse për detyrat 

vijuese, sipas dispozitave të këtij ligji dhe Ligjit 2003/26 për Produkte 
Medicinale dhe Pajisje Medicinale: 
a) lëshon licencë për operim me narkotikë, dhe licencë për operim me 

prekursorë;  
b) lëshon licencë për import dhe eksport të narkotikëve, psikotropëve dhe të 

prekursorëve, si dhe autorizim për kalim transit;  
c) lëshon licencë për Institucione të cilat kanë të bëjnë me narkotikë për 

qëllime mjekësore, shkencore, edukative mjeko-ligjore dhe policore, me 
pëlqim të Komisionit për narkotik;  

d) përcakton nevojat vjetore për barna narkotike, substanca psikotrope dhe 
prekursorë;  

e) Dërgon raportet për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët 
nga Tabelat II, III dhe IV të këtij ligji, në Bordin Ndërkombëtar për Kontroll 
të Narkotikëve (BNKN) sipas konventave ndërkombëtare për kontroll të 
narkotikëve.  

7.2. Ministria e Shëndetësisë përpilon Planin e veprimit për parandalimin, trajtimin 
dhe rehabilitimin e sëmundjeve të varësisë, si dhe ndërmerr masa për zbatimin e 
saj, në bashkëpunim me Komisionin për Narkotik.  

7.3. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Shërbimi Policor i Kosovës përmes 
njësive organizative, kryejnë aktivitetet e përcaktuara sipas detyrave zyrtare, 
bëjnë evidentimin e paraqitjeve të veprave penale dhe kundërvajtjeve përkitazi 
me narkotikët dhe prekursorët, bashkëpunojnë me agjencionet dhe organizatat e 
vendeve tjera për identifikimin, luftimin dhe parandalimin e keqpërdorimit të 
narkotikëve dhe prekursorëve të paraqitura në Tabelën I, II, III dhe IV të këtij 
ligji, i propozojnë Qeverisë Planin e Veprimit për luftimin e keqpërdorimit të 
narkotikëve dhe prekursorëve. 

7.4. Ministria e Ekonomisë dhe Financave, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve 
të Brendshme bën evidentimin e sasisë së konfiskuar të bimëve, narkotikëve, të 
mirave materiale dhe pronave të tjera nga operimi i ndaluar me narkotikë.  

7.5. Ministria e Drejtësisë bën evidentimin e personave të dënuar për vepra penale 
dhe kundërvajtje me narkotikë dhe prekursorë, dhe përcakton sanksionet e masat 
e tjera ndaj tyre.  

7.6. Shërbimi Doganor i Kosovës, bën kontrollin, evidentimin dhe mbikëqyrjen e 
importit dhe eksportit, si dhe kalimit transit të barnave narkotike, substancave 
psikotrope dhe prekursorëve, si dhe mban evidencë për shkeljet doganore. 

7.7. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, bën evidentimin e përdoruesve të 
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narkotikëve, që janë shfrytëzues të ndihmave sociale dhe shërbimeve sociale. 
Harton plane për mbrojtjen e familjeve ose individëve që mund të kenë nevojë 
për përkrahje sociale, si dhe bashkëpunon me subjektet e tjera në identifikimin, 
këshillimin dhe referimin e tyre për trajtim të mëtutjeshëm.  

7.8. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në bashkëpunim me AKPM, përcakton 
kushtet dhe procedurat e operimit me prekursorë të cilët kanë përdorim në 
industri dhe mbikëqyrë operimin me ta, në bazë të aktit të veçantë nënligjor.  

7.9. Ministria e Bujqësisë, bën evidentimin e përdorimit të narkotikëve për qëllime 
veterinare, si dhe kryen detyra të tjera të cilat i përcakton Komisioni për 
Narkotik.  

7.10. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në bashkëpunim me Ministrinë 
e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, harton procedurat për 
deponimin dhe asgjësimin e bimëve, narkotikëve dhe prekursorëve të 
konfiskuar.  

 
Neni 8 

Raportimi i autoriteteve kompetente 
 
Autoritetet kompetente i raportojnë Komisionit për veprimtaritë e tyre përkitazi me 
bimët, narkotikët, përgatesat e tyre dhe prekursorët së paku dy herë në vit. 
 

KAPITULLI III 
KLASIFIKIMI DHE EMËRTIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, 

SUBSTANCAVE PSIKOTROPE, PËRGATESAVE TË TYRE DHE 
PREKURSORËVE 

 
Neni 9 

Tabelat e bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope, përgatesave të tyre 
dhe prekursorëve si dhe emërtimi i tyre 

 
9.1. Bimët; barnat narkotike, substancat psikotrope, dhe përgatesat e tyre, si dhe 

prekursorët, në bazë të këtij Ligji, janë të radhitura në Tabelat I, II, III dhe IV. 
Tabela I: Bimët, barnat narkotike dhe substancat psikotrope me rrezikshmëri të 
lartë që nuk kanë përdorim në mjekësi dhe veterinë, veprimtaria e të cilave është 
e ndaluar në Kosovë; 
Tabela II: Barnat narkotike dhe substancat psikotrope, me rrezikshmëri të lartë, 
që kanë përdorim në mjekësi dhe veterinë; 
Tabela III: Barnat narkotike, substancat psikotrope dhe përgatesat e tyre, me 
rrezikshmëri të lartë, që përdoren në mjekësi dhe veterinë; 
Tabelën IV: Substancat që përdoren në prodhimin e barnave narkotike dhe 
substancave psikotrope – Prekursorët. 

9.2. Në Tabelën I janë paraqitur barnat narkotike me emrin e tyre ndërkombëtar, të 
pambrojtur dhe me emërtim kimik, të klasifikuar sipas Listës I, II, IV të 
“Konventës unike ndërkombëtare mbi barnat narkotike” të vitit 1961; dhe 
substancat psikotrope me emrin e tyre ndërkombëtar të pambrojtur, emërtimin 
kimik dhe emrat tjerë të pambrojtur apo shkurtesa të klasifikuara në bazë të 
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Listës I, II, III, IV të “Konventës mbi substancat psikotrope” të vitit 1971, 
përdorimi i të cilave është i ndaluar në Kosovë.  

9.3. Në Tabelën II janë paraqitur barnat narkotike dhe substancat psikotrope me 
emrat e tyre të pambrojtur ndërkombëtar dhe me emërtime kimike të nxjerra nga 
Listat I dhe II të “Konventës unike ndërkombëtare mbi barnat narkotike” të vitit 
1961; si dhe substancat psikotrope me emrat e tyre të pambrojtur ndërkombëtar, 
dhe me emërtimet kimike si dhe emra të tjerë të pambrojtur apo shkurtesa të 
klasifikuara në bazë të Listës III dhe IV të “Konventës mbi substanca 
psikotrope” të vitit 1971; që kanë përdorim në mjekësi dhe veterinari, dhe janë 
me rrezikshmëri të lartë.  

9.4. Në Tabelën III janë paraqitur substancat psikotrope me emrat e tyre të 
pambrojtur ndërkombëtar dhe me emërtimet kimike të klasifikuara në bazë të 
Listës III dhe IV të “Konventës mbi substancat psikotrope” të vitit 1971; dhe 
përgatesat e barnave narkotike të paraqitura në Listën III të “Konventës së vetme 
ndërkombëtare mbi barnat narkotike” të vitit 1961; që kanë përdorim në mjekësi 
dhe veterinari, dhe janë me rrezikshmëri të lartë. 

9.5. Në Tabelën IV janë paraqitur prekursorët në emrin ndërkombëtar, emrin kimik, 
HS kodi dhe CAS numri, të klasifikuara në 3 kategori në bazë të Rregullores 
(EC) Nr 273/2004 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 11.02.2004 mbi 
prekursorët.  

9.6. Tabelat do t’i bashkëngjiten këtij ligji në formë të Shtojcës.  
9.7. Analogët i nënshtrohen të gjitha dispozitave të përcaktuara me këtë ligj dhe 

akteve nënligjore në bazë të këtij ligji.  
9.8. Barnat narkotike dhe substancat psikotrope nga Tabela II dhe III si shtojcë e 

këtij Ligji, i nënshtrohen të gjitha dispozitave të parapara në ‘‘Ligjin për 
Produkte Medicinale dhe Pajisje Medicinale’’ nr. 2003/26. 

 
Neni 10 

Plotësimi dhe ndryshimi i Tabelave 
 
10.1. Përveç përmbajtjes nga paragrafi 1 të nenit 9 të këtij ligji, Tabelat mund të 

plotësohen edhe me bimë, narkotikë dhe prekursorë të tjerë, si dhe mund të 
ç’vendosen bimët dhe narkotikët nga një Tabelë në tjetrën, nëse për këtë shfaqet 
nevoja. 

10.2. Plotësimin dhe ndryshimin e Tabelave nga paragrafi 1 i këtij neni, e bënë 
Qeveria me propozim të Komisionit, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim 
dhe plotësim të përcaktuara me konventat ndërkombëtare për kontrollin e 
narkotikëve. 

 
Neni 11 

Përgatesat e barnave narkotike dhe substancave psikotrope 
 
11.1. Përgatesat i nënshtrohen dispozitave të njëjta të këtij ligji sikurse edhe substanca 

të cilën e përmban.  
11.2. Nëse përgatesa përmban dy ose më tepër narkotikë, i nënshtrohet dispozitave të 

cilat aplikohen për substancën e cila paraqet rrezikshmëri më të lartë.  
11.3. Përgatesa e cila përmban substanca nga Tabela II, III, IV, e përgatitur ashtu që 
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nuk paraqet rrezik për keqpërdorim ose ai rrezik është i papërfillshëm, e prej së 
cilës substanca nuk mund të ndahet me metoda të aplikueshme në atë sasi e cila 
do të mund të keqpërdoret ose të përdoret në mënyrë joligjore, mund të 
përjashtohet nga masat e caktuara kontrolluese të parapara me këtë ligj.  

11.4. Vendimin nga paragrafin 3 i këtij neni e bien Qeveria në propozim të 
Komisionit dhe AKPM-së, nën kushtet e paraqitura në paragrafin 2 të nenit 10 të 
këtij ligji. Me këtë vendim përcaktohen qartë masat e kontrollit nga të cilat 
përjashtohen këto përgatesa. 

 
KAPITULLI IV 

RREGULLIMI I VEPRIMTARIVE ME BIMË, BARNA NARKOTIKE, 
SUBSTANCA PSIKOTROPE DHE PREKURSORË 

 
Neni 12 

Prodhimi, qarkullimi me shumicë dhe pakicë i barnave narkotike, substancave 
psikotrope për qëllime mjekësore 

 
12.1. Prodhimi dhe qarkullimi me shumicë dhe pakicë i narkotikëve nga Tabela II dhe 

III, u lejohet personave juridik të cilët posedojnë licencë për operim me 
narkotikë, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM, dhe që 
paraprakisht i plotësojnë kriteret për prodhim dhe qarkullim farmaceutik me 
shumicë dhe pakicë të produkteve medicinale të përcaktuara me dispozitat e 
Ligjit Për Produkte Medicinale dhe Pajisje Medicinale.  

12.2. Kushtet e dhënies së licencës dhe procedurat e operimit me barna narkotike dhe 
substanca psikotrope për qëllime mjekësore përcaktohen me akt nënligjor, të 
nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë.  

12.3. Personat juridik nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar që narkotikët nga 
Tabela II dhe III, t’i vendosin të veçuara nga produktet e tjera, në hapësira të 
veçanta ose në arkë metalike ku personat e paautorizuar nuk kanë qasje. Këto 
hapësira duhet të mbyllen me çelës, të cilin është i obliguar ta mbajë personi 
përgjegjës. 

12.4. Prodhuesit dhe qarkulluesit farmaceutik me shumicë kanë të drejtë të shesin, të 
blejnë, të bëjnë transaksione apo në ndonjë mënyrë tjetër të vejnë në qarkullim 
narkotikët nga Tabela II dhe III, vetëm përmes personit përgjegjës dhe vetëm 
nëpërmjet personave juridik të cilët janë të autorizuar për veprimtari me 
narkotikë. 

12.5. Prodhuesit dhe qarkulluesit farmaceutik me shumicë janë të obliguar, që të 
mbajnë evidencë përkitazi me prodhimin, sasinë dhe llojin e narkotikëve të 
importuar, të eksportuar, të shitur, të blerë; apo realizimin e transaksioneve, të 
dokumentuara me fatura hyrëse dhe dalëse; si dhe që t’i dorëzojnë raportet në 
AKPM, jo më vonë se 15 ditë pas mbarimit të çdo tremujori.  

12.6. Qarkulluesit farmaceutik me pakicë kanë të drejtë të blejnë ose të furnizohen me 
narkotikë nga Tabela II dhe III vetëm nga prodhuesit dhe qarkulluesit 
farmaceutik me shumicë të cilët posedojnë licencë për operim me narkotikë të 
lëshuar nga AKPM.  

12.7. Qarkulluesit farmaceutik me pakicë kanë të drejtë t’i shesin narkotikë nga tabela 
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II dhe III, vetëm personit fizikë i cili posedon dokumentacionin përkatës 
mjekësor që parashihet me nenin 14, paragrafi 1 dhe 5.  

12.8. Pas ekzekutimit të recetës nga paragrafi 7 i këtij neni, ajo vuloset nga personi 
përgjegjës i qarkulluesit farmaceutik me pakicë, dhe i vendoset numri rendor i 
recetave të regjistruara si dhe data e dhënies së barit.  

12.9. Qarkulluesit farmaceutik me pakicë nuk kanë të drejtë t’u shesin barna narkotike 
dhe substanca psikotrope personave fizik të moshës nën 18 vjet, të cilët janë në 
trajtim mjekësor. Në këto raste ka të drejtë t’ia shes prindit apo personit tjetër i 
cili përveç dokumentacionit përkatës mjekësor të paraparë me nenin 14 paragrafi 
1, duhet të prezantojë edhe lejen e njoftimit, shënimet e të cilit i evidenton 
personi përgjegjës i qarkulluesit farmaceutik me pakicë.  

12.10. Qarkulluesit farmaceutik me pakicë janë të obliguar të mbajnë evidencë për: 
recetat e ekzekutuara; sasinë e blerë të dokumentuar me faturë hyrëse; sasinë e 
shitur dhe sasinë e mbetur, si dhe janë të obliguar që raportet përkitazi me këtë 
t’i dorëzojnë në AKPM jo më vonë se 15 ditë pas mbarimit të çdo tremujori.  

12.11. Prodhuesit dhe qarkulluesit farmaceutik me shumicë dhe pakicë janë të obliguar 
që gjithë dokumentacionin e përcaktuar me paragrafin 5, 7 dhe 10 të këtij neni ta 
ruajnë së paku 5 vite.  

 
Neni 13 

Operimi me prekursorë 
 
13.1. Operimi me prekursorë nga Tabela IV, u lejohet personave juridikë të cilët 

pajisen me licencë për operim me prekursorë.  
13.2. Kushtet e dhënies së licencës dhe procedurat e operimit me prekursorë, 

përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.  

13.3. Personat juridik nga paragrafi 1 i këtij neni kanë të drejtë, që vetëm përmes 
personit përgjegjës, të shesin, të blejnë, të bëjnë transaksione apo në ndonjë 
mënyrë tjetër të vejnë në qarkullim prekursorët e kategorisë 1 dhe 2 nga Tabela 
IV, vetëm nëpërmjet personave juridik të cilët janë të autorizuar për veprimtari 
me prekursorë.  

13.4. Personat juridik nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar t’i vendosin 
prekursorët nga Tabela IV, të veçuar nga produktet e tjera, në hapësira të 
veçanta ku personat e paautorizuar nuk kanë qasje. Këto hapësira duhet të 
mbyllen me çelës, të cilin është i obliguar ta mbajë personi përgjegjës.  

13.5. Kompanitë për operim me prekursorë janë të obliguar të mbajnë evidencë 
përkitazi me importimin, eksportimin, blerjen, shitjen, asgjësimin dhe mbetjen 
në stok për secilin lloj të prekursorit dhe raportet tremujore t’i dorëzoj në 
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për prekursorët që kanë përdorim në industri 
dhe në AKPM për prekursorët të cilët janë barna ose helme, jo më vonë se 15 
ditë pas mbarimit të çdo tremujori.  

13.6. Evidenca e mbajtur, si dhe faturat hyrëse dhe dalëse ruhen së paku pesë vite.  
13.7. Operuesit duhet të sigurojnë që etiketa të jetë e ngjitur në ambalazhin e secilit 

prekursorë të kategorisë 1 dhe 2, para se të operohet me to. Në etiketë duhet të 
figuroj emri i prekursorit sikurse janë të paraqitura në tabelën IV. 
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Neni 14 
Blerja, posedimi, konsumimi për trajtim individual 

 
14.1. Për blerje, posedim dhe konsumim të barnave narkotike dhe substancave 

psikotrope, kërkohet përshkrimi mjekësor në recetë speciale medicinale në 
pajtim me Ligjin për Produkte Medicinale dhe Pajisje Medicinale, të lëshuar nga 
mjeku kompetent. 

14.2. Recetat për barna narkotike dhe substanca psikotrope; kategoria e mjekëve të 
cilët kanë të drejtë t’i përshkruajnë, si dhe mënyra e përshkrimit të tyre, 
përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë.  

14.3. Nuk konsiderohet import ose eksport, posedimi i barnave narkotike ose 
substancave psikotrope që bazohet në dokumentacionin mjekësor, në pajtim me 
paragrafin 1 të këtij neni, nga ana e personave fizikë që mjekohen nga sëmundja 
e varësisë ose sëmundjet e tjera të shoqëruara me dhembje të mëdha, ose që janë 
në fazën terminale të sëmundjeve malinje.  

14.4. Sasia e barit narkotik dhe substancës psikotrope të lejuar me paragrafin 1 dhe 3 
të këtij neni duhet të jetë e tillë që mund të shfrytëzohet për trajtim mjekësor 
brenda 7 ditëve për barnat e Tabelës II dhe brenda 15 ditëve për barnat e Tabelës 
III.  

14.5. Në rastet kur personi fizik që mjekohet nga sëmundjet e numëruara në 
paragrafin 3 (tre) të këtij neni, nuk është në gjendje shëndetësore për blerjen e 
barit narkotik apo të substancës psikotrope sikurse është paraparë me paragrafin 
1 të këtij neni, atëherë i lejohet personit të tretë ta bëj këtë ashtu që përveç 
dokumentacionit mjekësor të paraparë me paragrafin 1 të këtij neni, duhet të 
prezantoj edhe lejen e njoftimit, shënimet e të cilit i shënon personi përgjegjës i 
qarkulluesit farmaceutik me pakicë.  

14.6. Gjatë kalimit të kufirit personi fizikë nga paragrafi 3 i këtij neni ose përcjellësi i 
tij është i obliguar ta lajmërojë në doganë emërtimin dhe sasinë e narkotikëve që 
posedon së bashku me dokumentacionin përkatës mjekësor. 

14.7. Është e ndaluar që personi fizikë, të hedh në ushqim, në lëng apo në mënyrë 
tjetër ta vë nën eksponim të ndikimit të bimëve dhe narkotikëve personin tjetër 
fizik. 

 
Neni 15 

Veprimtaria në institucionet shëndetësore 
 
15.1. Institucionet shëndetësore, publike dhe private, duhet të pajisen me licencë në 

Ministrinë e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM për veprimtari dhe operim me barna 
narkotike dhe substanca psikotrope nga Tabela II dhe III, për qëllime mjekësore. 

15.2. Kushtet dhe procedurat e licencimit përcaktohen me aktin nënligjor nga neni 12, 
paragrafi 2 i këtij Ligji.  

15.3. Institucionet nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni duhet të mbajnë evidencë për: 
sasinë e blerjes dhe të furnizimit të dokumentuar me faturat hyrëse; llojin e 
narkotikut, sasinë e përdorur, sasinë e mbetur, sasinë e asgjësuar, dhe të 
dorëzojnë raportet në AKPM jo më vonë se 15 ditë pas mbarimit të çdo 
tremujori.  
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15.4. Evidenca e mbajtur, faturat e blerjes, faturat e shitjes dhe dokumentacioni 
mjekësor i domosdoshëm për përdorimin e narkotikut nga pacienti, ruhen pesë 
vite.  

 
Neni 16 

Veprimtaria për qëllim të hulumtimeve mjekësore dhe shkencore 
 
16.1. Personave juridik dhe fizikë të cilët merren me hulumtime mjekësore dhe 

shkencore u ndalohet blerja, furnizimi, posedimi dhe përdorimi i bimëve dhe 
narkotikëve nga Tabela I, II dhe III si dhe përgatesave të tyre, nëse nuk 
posedojnë licencë përkatëse.  

16.2. Licencën për veprimtari me narkotikët e Tabelës II dhe III e lëshon Ministria e 
Shëndetësisë nëpërmjet AKPM, kurse për bimët dhe narkotikët nga Tabela I 
Ministria e Punëve të Brendshme, pas pëlqimit paraprak të Komisionit për 
narkotik.  

16.3. Për llojin e bimëve dhe të narkotikëve nga Tabela I, II dhe III, personat nga 
paragrafi 1 i këtij neni duhet të mbajnë evidencë për: sasinë e blerjes dhe të 
furnizimit, të dokumentuar me faturë hyrëse, sasinë e përdorur, qëllimin e 
përdorimit, emrin e personit i cili e ka përdorur, sasinë e mbetur dhe sasinë e 
asgjësuar, si dhe është i obliguar për raportim vjetor në Komision.  

16.4. Evidenca e mbajtur si dhe faturat e blerjes dhe të furnizimit, ruhen pesë vite.  
 

Neni 17 
Veprimtaria për qëllime mësimore, edukative dhe policore 

 
17.1. U ndalohet blerja, furnizimi, posedimi dhe përdorimi i bimëve dhe narkotikëve 

nga Tabela I, II dhe III, si dhe përgatesave të tyre për qëllime mësimore dhe 
edukim profesional; si dhe për qëllime të dresimit të kafshëve për gjetjen e 
bimëve dhe narkotikëve; personave fizikë dhe juridikë të cilët nuk posedojnë 
licencë për këtë veprimtari.  

17.2. Licencën për veprimtari me narkotikët nga Tabela II dhe III e lëshon Ministria e 
Shëndetësisë nëpërmjet AKPM-së, kurse për bimët dhe narkotikët nga Tabela I e 
lëshon Ministria e Punëve të Brendshme, pas pëlqimit paraprak të Komisionit 
për narkotikë.  

17.3. Shërbimi policor i Kosovës mund të blej, furnizohet, posedoj, shes, këmbej apo 
në ndonjë mënyrë tjetër përdorë bimë, barna narkotike, substanca psikotrope nga 
Tabela I, II dhe III, si dhe përgatesat e tyre, me qëllim të zbulimit të krimit dhe 
kryesit të veprës. Kjo rregullohet me akt të veçantë nënligjor të nxjerrë nga 
Ministria e Punëve të Brendshme.  

17.4. Personat juridik dhe fizikë nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të mbajnë evidencë 
për sasinë e blerjes dhe të furnizimit, sasinë e përdorur, qëllimin e përdorimit 
dhe personin që e ka përdorur, sasinë e mbetur dhe të asgjësuar si dhe llojin e 
bimëve dhe narkotikëve nga Tabela I, II, III, dhe përkitazi me këtë të dorëzojnë 
raporte gjashtëmujore në Komisionin për Narkotik.  

17.5. Evidenca e mbajtur si dhe faturat e blerjes dhe të furnizimit, duhet të ruhen së 
paku pesë vite.  
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17.6. Kushtet dhe procedurat e lëshimit të licencës për veprimtari, për personat nga 
neni 16 dhe 17 paragrafi 1 dhe 2 të këtij Ligji, rregullohen me akt nënligjor të 
nxjerrë nga Qeveria, në propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe pas 
pëlqimit të Komisionit për narkotik.  

 
Neni 18 

Veprimtaria për qëllime veterinare 
 
18.1. Ndalohet përdorimi i barnave narkotike dhe substancave psikotrope nga Tabela 

II dhe III për qëllime veterinare, përveç prej personave juridik të cilët posedojnë 
licencë për veprimtari me narkotikë, të lëshuar nga Ministria e Bujqësisë.  

18.2. Veprimtaria me narkotikë dhe përgatesat e tyre për qëllime veterinare 
rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria e Bujqësisë.  

 
KAPITULLI V 

DISPOZITAT LIDHUR ME TREGTINË NDËRKOMBËTARE 
 

Neni 19 
Importi dhe eksporti i narkotikëve dhe prekursorëve 

 
19.1. U ndalohet importi dhe eksporti i barnave narkotike dhe substancave psikotrope 

nga Tabela II dhe III personave fizikë dhe juridikë të cilët nuk posedojnë licencë 
të patjetërsueshme për import dhe eksport të narkotikëve, psikotropëve të 
lëshuar Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM.  

19.2. Licenca për import dhe eksport nga paragrafi 1 të këtij neni i lëshohet personave 
juridik të licencuar për prodhim dhe qarkullim farmaceutik me shumicë, të cilët i 
plotësojnë kriteret e parapara me dispozitat e Ligjit Për Produkte Medicinale dhe 
Pajisje Medicinale nr. 2003/26 për import dhe eksport të produkteve medicinale 
në Kosovë dhe të cilët posedojnë licencë për operim me narkotikë, psikotrop në 
pajtim me nenin 12, paragrafin 1 të këtij ligji.  

19.3. U ndalohet importi dhe eksporti i prekursorëve të kategorisë 1 dhe 2 nga Tabela 
IV, personave juridik të cilët nuk posedojnë Licencë të patjetërsueshme për 
import dhe eksport të prekursorëve, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë 
nëpërmjet AKPM.  

19.4. Licenca për import dhe eksport nga paragrafi 3 i këtij neni u lëshohet vetëm 
personave juridik të cilët posedojnë licencë për operim me prekursorë.  

19.5. Në licencën për import dhe eksport të narkotikëve nga tabela II dhe III, figurojnë 
këto të dhëna:  
a) numri i licencës; data e lëshimit; emri dhe adresa e importuesit dhe 

eksportuesit; emri dhe adresa e prodhuesit; emri tregtar dhe emri gjenerik i 
barit; sasia e cila do të importohet apo eksportohet; specifikohet koha e 
validitetit të licencës; si dhe emri dhe mbiemri i autoritetit i cili e lëshon;  

b) emri i zyrtarit doganor i cili bën vërtetimin e llojit dhe sasinë e dërgesës, 
vendin dhe datën e doganimit. 19.6 Në licencën për import dhe eksport të 
prekursorëve nga tabela IV, figurojnë këto të dhëna:  

19.6. numri i licencës; data e lëshimit; emri dhe adresa e importuesit dhe eksportuesit; 
emri dhe adresa e prodhuesit; emri i operatorëve të tjerë; emri tregtar dhe emri 
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gjenerik i substancës; sasia e cila do të importohet apo eksportohet; data e 
arritjes në doganë; pika doganore; shtetet e treta nëpër të cilat do të kalojë 
transit; HS numri; CAS numri; numri i faturës; emri i personit përgjegjës; dhe 
kompania aplikuese të cilën e përfaqëson (plotësohet nga ana e aplikantit me 
rastin e tërheqjes së licencës); specifikohet koha e validitetit të licencës dhe emri 
i autoritetit i cili e lëshon;  

19.7. emri i zyrtarit doganor i cili bën vërtetimin e llojit dhe sasisë së dërgesës; vendin 
dhe datën e doganimit.  
a) Afati i validitetit të Licencës për import dhe eksport të narkotikëve, 

gjegjësisht i Licencës për import dhe eksport të prekursorëve është 3 muaj.  
b) Kontrolli dhe mbikëqyrja e importit dhe eksportit të barnave narkotike, 

substancave psikotrope dhe prekursorëve do të bëhet nga Shërbimi Doganor 
i Kosovës.  

c) Zyra doganore është e obliguar që një kopje të lejes së plotësuar në pajtim 
me pikën b) të paragrafit 5 dhe 6 të këtij neni t’ia jep personit juridik që 
operon me këto substanca dhe një kopje brenda 10 ditëve nga dita e 
doganimit t’ia dërgoj AKPM –së.  

d) Licenca për eksport lëshohet pas pranimit të licencës për import të lëshuar 
nga ana e autoritetit kompetent të shtetit importues, të cilën licencë e 
dorëzon personi juridik i cili aplikon për licencë për eksport.  

e) Kopja e licencës për eksport duhet ta shoqërojë dërgesën e cila eksportohet 
dhe një kopje i dërgohet autoritetit kompetent të shtetit importues nga 
AKPM-ja.  

19.8. Pas realizimit të importit apo nëse licencës së importit i skadon validiteti, 
autoriteti kompetent i shtetit importues duhet ta dërgoj kopjen e licencës së 
eksportit me të dhënat për rrjedhën e importit dhe sasinë e importuar.  

19.9. Nuk konsiderohet import dhe eksport bartja e produktit mjekësor që përmban 
bar narkotik ose substancë psikotrope i cili është i dedikuar për qëllime të 
ndihmës së parë mjekësore në aeroplan, të angazhuar në transportin 
ndërkombëtar në sasitë e nevojshme për këtë qëllim. Përveç dokumentacionit 
për regjistrimin e mjetit transportues duhet të ekzistojë leja për posedimin e llojit 
dhe sasisë së caktuar të barit, të lëshuar nga organi kompetent në vendin ku 
është bërë regjistrimi.  

19.10. Produktet medicinale nga paragrafi 13 i këtij neni u nënshtrohen dispozitave 
ligjore të shtetit ku është bërë regjistrimi i tyre, pa të drejtë të nënshtrimit të 
inspektimit dhe mënyrave të tjera të kontrollit në aeroplan nga ana e autoriteteve 
kompetente të Kosovës. Administrimi i këtyre produkteve në raste emergjente 
nuk konsiderohet shkelje e nenit 14 paragrafi 1 të këtij ligji.  

 
Neni 20 

Depot doganore dhe zonat e lira doganore 
 
Për substancat nga Tabelat II, III dhe IV të cilat importohen në depo doganore ose në 
zona të lira doganore, do të zbatohen dispozitat e importit të këtij ligji. 
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Neni 21 
Ndalimi i dërgesave 

 
Shërbimi Doganor ose organet e tjera kompetente, mund ta ndalin dërgesën që 
përmban substanca nga Tabela II, III, dhe IV, e cila hyn apo del nga territori i vendit 
tonë dhe e cila nuk është e pajisur me licencë përkatëse për import ose eksport, ose 
është jashtë kornizës së lejes ekzistuese, derisa nuk vërtetohet se dërgesa e tillë është e 
lejuar ose derisa nuk vendoset për konfiskimin e dërgesës. 
 

Kalimi Transit 
 

Neni 22 
 
22.1. Ndalohet kalimi transit i narkotikëve të radhitura në Tabelën II, III dhe 

prekursorëve të kategorisë 1 dhe 2 nga Tabela IV përveç nëse posedojnë: 
a) autorizimin e eksportit të shtetit që i eksporton;  
b) autorizimin e importit të shtetit që i importon;  
c) autorizimin e transitit të lëshuar nga AKPM-ja dhe autorizimet e vendeve të 

tjera deri në destinacionin e fundit, respektivisht vërtetimi i organit 
kompetent të atij vendi se transiti i substancave të tilla nuk është i 
kushtëzuar me leje te veçantë.  

22.2. Kontrolli dhe mbikëqyrja e kalimit transit të barnave narkotike, substancave 
psikotrope dhe prekursorëve do të bëhet nga Shërbimi Doganor i Kosovës.  

22.3. Zyra doganore është e obliguar që:  
a) atë vërtetoj llojin dhe sasinë e substancave për secilën dërgesë;  
b) të shënoj në deklaratën doganore se cili është vendi dërgues dhe cili është 

vendi pranues;  
c) të lajmëroj menjëherë Ministrinë e Punëve të Brendshme.  

22.4. Shërbimi Doganor në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
ndërmerr të gjitha masat që të pengoj ndërrimin e destinacionit të dërgesës nga 
ajo që është e paraqitur në autorizimin e eksportit përveç nëse AKPM-ja jep 
pëlqimin për këtë ndërrim. Në këtë rast dërgesa do të trajtohet si eksport nga 
vendi ynë (Kosova) në destinacion të ri kurse AKPM-ja i dërgon të dhënat 
autoritetit kompetent të shtetit prej ku është lëshuar autorizimi origjinal i 
eksportit sikurse është e paraparë me nenin 19 paragrafi 12. 

22.5. Dërgesa gjatë transitit ose deri sa të deponohet në destinacionin e paraparë, nuk 
lejohet t’i nënshtrohet proceseve të cilat ndryshojnë natyrën e substancave në 
fjalë. Paketimi nuk lejohet të ndërrohet pa pëlqimin e AKPM-së. 

 
Neni 23 

Transiti ajror 
 
Neni 22 i këtij ligji nuk aplikohet kur ngarkesa deri në shtetin tjetër transportohet me 
rrugë ajrore vetëm nëse nuk ateron në Kosovë, në të kundërtën i nënshtrohet të gjitha 
dispozitave të parapara me këtë ligj. 
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Neni 24 
 
Kushdo që në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji importon, eksporton apo kalon si 
transite substancat nga Tabela II, III apo IV, do t’i nënshtrohet dispozitave 
ndëshkimore të parapara me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 25 
Transportimi 

 
25.1. Personat fizikë dhe juridikë që merren me transport të narkotikëve dhe 

prekursorëve nga tabela II, III dhe IV, nga pika doganore deri te destinacioni 
përkatës, duhet të posedojnë kopjen e lejes së plotësuar në pajtim me nenin 19 
paragrafi 9 faturën, listën e mallrave që transporton dhe dokumentacionin nga 
Shërbimi Doganor i Kosovës.  

25.2. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar që menjëherë të informojnë 
autoritetet kompetente përkitazi me çdo rrethanë të dyshimtë për trafik ilegal.  

25.3. Dërgimi me rrugë postare të barnave narkotike dhe substancave psikotrope nga 
Tabela II dhe III, lejohet vetëm në formën e pakove postare me vlerë të 
deklaruar dhe lajmërim-marrjen, e adresuar për operuesin legal të licencuar sipas 
paragrafit 1 të nenit 12 ose për personat fizikë nga paragrafi 1 dhe 3 dhe në sasi 
të paraparë me nenin 14 paragrafin 4 të këtij Ligji dhe tërheqja mund të bëhet 
edhe nga personi i tretë sipas nenit 14 paragrafi 5 të këtij ligji.  

 
KAPITULLI VI 

EVIDENTIMI DHE RAPORTIMI MBI VEPRIMTARINË ME BIMË, 
NARKOTIKË DHE PREKURSORË 

 
Neni 26 

Personi përgjegjës 
 
26.1. Të gjithë personat juridik të cilët zhvillojnë veprimtari me bimë, barna 

narkotike, substanca psikotrope dhe prekursorë nga Tabela II, III dhe IV, 
emërojnë personin përgjegjës që duhet të ketë kualifikim adekuat për zbatim 
efektiv dhe me përpikëri të dispozitave të parapara me këtë ligj.  

26.2. Personi përgjegjës nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar të mbajë 
evidencën e sasive të bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope, 
përgatesave të tyre dhe prekursorëve që prodhohen, importohen, eksportohen, 
blihen, shiten, furnizohen, posedohen, përdoren, asgjësohen, dhe për veprimtari 
të tjera me këto substanca.  

26.3. Forma dhe mënyra e mbajtjes së evidencës përcaktohet me akt nënligjor, 
varësisht nga veprimtaria që aplikohet.  
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Neni 27 
Evidentimi dhe raportimi mbi veprimtarinë me bimë, barna narkotike, 

substanca psikotrope dhe përgatesat e tyre 
 
27.1. Personat juridik të cilët zhvillojnë veprimtari me bimë, barna narkotike dhe 

substanca psikotorpe nga Tabela II dhe III janë të obliguar të mbajnë evidencë 
dhe të dorëzojnë raportet mbi këtë veprimtari autoritetit prej të cilit është pajisur 
me licencë sikurse parashihet me dispozitat e këtij ligji.  

27.2. Forma dhe përmbajtja e evidencës dhe raportit nga paragrafi 1 i këtij neni, afatet 
dhe mënyra e dorëzimit të raporteve, përcaktohen nga autoritetet kompetente 
përkatëse me akt nënligjor sikurse parashihet me nenin 26 paragrafi 3 të këtij 
Ligji.  

 
Neni 28 

Evidentimi dhe raportimi mbi veprimtarinë me prekursorë 
 
28.1. Operuesit të cilët posedojnë licencë për operim me prekursorë nga Tabela IV 

janë të obliguar të mbajnë evidencë dhe të dorëzojnë raportet mbi këtë 
veprimtari në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, kurse për prekursorët që 
shfrytëzohen për barna ose janë helme, në AKPM-ë. 

28.2. Forma dhe përmbajtja e evidencës nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe afatet dhe 
mënyra e dorëzimit të raporteve nga paragrafi 1 i po të njëjtit nen, përcaktohen 
nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, kurse për barna dhe helme përcaktohen 
nga AKPM-ja, sikurse parashihet me nenin 26 paragrafi 3. 

 
KAPITULLI VII 

MBIKËQYRJA, IDENTIFIKIMI DHE VEPRIMI ME NARKOTIKË 
DHE PREKURSORË TË KONFISKUAR 

 
Mbikëqyrja 

 
Neni 29 

 
29.1. Mbikëqyrjen përkitazi me zbatimin e dispozitave të këtij Ligji e bëjnë Ministria 

e Shëndetësisë nëpërmjet AKPM, Ministria e Punëve të Brendshme, Shërbimi 
Policor i Kosovës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Bujqësisë, 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Ekonomisë dhe 
Financave, Shërbimi Doganor i Kosovës, secili në kuadër të fushëveprimit 
specifik, të përcaktuar me këtë Ligj. 

29.2. Mbikëqyrja realizohet nga ana e zyrtarëve për narkotikë, psikotropë, prekursorë 
dhe inspektorëve të Ministrive gjegjësisht të autoriteteve nga paragrafi 1 të këtij 
neni, varësisht nga sfera e kontrollit të paraqitur në këtë ligj.  

29.3. Autoritetet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, kanë të drejtë dhe detyrë për 
inspektime të rregullta të personave fizikë dhe juridik të cilët zhvillojnë 
veprimtari me barna narkotike dhe substanca psikotrope dhe me prekursorë në 
çdo kohë.  
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Neni 30 
Identifikimi përfundimtar i bimëve, barnave narkotike, substancave psikotrope 

dhe prekursorëve 
 
30.1. Identifikimi përfundimtar i mostrave reprezentative të bimëve, barnave 

narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve do të bëhet nga Laboratori 
Zyrtar i Kosovës për Kontrollin e Kualitetit të Barnave (më tutje LZKKKB) në 
AKPM në Laboratorin e kriminalistikës së SHPK-së.  

30.2. Identifikimi përfundimtar i mostrave reprezentative të bimëve, barnave 
narkotike dhe substancave psikotrope nga lëngjet e organizmit të njeriut dhe 
materialet post-mortore do të bëhet nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Kosovës 
dhe Laboratori i kriminalistikës së SHPK-së në pajtim me legjislacionin 
përkatës. 

30.3. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Shërbimin Policor të Kosovës, 
Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe AKPM-në, mund të urdhërojnë 
analizën e mostrave reprezentative të bimëve, barnave narkotike, substancave 
psikotrope dhe prekursorëve në laboratorët përkatës. 

 
Neni 31 

Veprimet me bimët, narkotikët dhe prekursorët e konfiskuar 
 
31.1. Bimët, barnat narkotike dhe substancat psikotrope, përgatesat e tyre dhe 

prekursorët, me të cilat veprohet në mënyrë ilegale dhe jashtë dispozitave të 
parapara me këtë ligj, janë objekt i konfiskimit.  

31.2. Qeveria në propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, me pëlqim të 
Komisionit për narkotik, miraton aktin nënligjor përkitazi me veprimet me 
bimët, narkotikët dhe prekursorët e konfiskuara.  

 
KAPITULLI VIII 

PARANDALIMI I SЁMUNDJES SЁ VARЁSISЁ, TRAJTIMI 
DHE REHABILITIMI I NARKOMANËVE 

 
Neni 32 

Parandalimi i përhapjes së sëmundjeve të varësisë 
 
32.1. Mënyrat e parandalimit të përdorimit ilegal të barnave narkotike dhe 

substancave psikotrope si dhe përhapjes së sëmundjeve të varësisë, përcaktohen 
me Planin strategjik nga neni 6.3, paragrafi (d) i këtij Ligji, të miratuar nga 
Qeveria me propozim të Komisionit për narkotik.  

32.2. Qeveria e Kosovës dhe qeveritë lokale, përkrahin aktivitetet e institucioneve 
shëndetësore dhe jo shëndetësore, asociacionet jo-profitabile dhe fondacionet që 
luftojnë përhapjen e sëmundjeve të varësisë.  

32.3. Ministria e Shëndetësisë obligon Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të 
Kosovës (më tutje, IKSHPK) të bëj mbledhjen e të dhënave për shfrytëzuesit 
dhe keqpërdoruesit e barnave narkotike dhe substancave psikotrope, analizën 
epidemiologjike të gjendjes; koordinimin me institucione dhe punëtorë 
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shëndetësorë dhe jo shëndetësorë, si dhe realizimin e promovimit dhe edukimit 
shëndetësorë për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve të varësisë.  

32.4. Me qëllim të parandalimit të sëmundjeve të varësisë obligohet personi juridik, 
personi përgjegjës i personit juridik dhe personat e tjerë fizikë gjatë kryerjes së 
rregullt të detyrave të punës, që në rast të dyshimit për keqpërdorim të bimëve, 
narkotikëve dhe prekursorëve nga Tabela I, II, III dhe IV menjëherë ta 
lajmërojnë rastin në Shërbimin Policor të Kosovës.  

 
Neni 33 

Trajtimi i sëmundjes së varësisë 
 
33.1. Sëmundjet e varësisë trajtohen në bazë të vullnetit të lirë të personit ose të 

kujdestarit ligjor, apo në bazë të vendimit të gjykatës, në pajtim me ligjin.  
33.2. Sëmundjet e varësisë trajtohen në të gjitha institucionet e licencuara shëndetësore.  
33.3. Koordinimin dhe zhvillimin e shërbimeve për sëmundje të varësisë si dhe 

trajtimin e tyre, multidisiplinar e bënë Instituti për sëmundje të varësisë si 
qendër referente e nivelit tretësor të kujdesit shëndetësor për sëmundje të 
varësisë, që themelohet nga Qeveria e Kosovës.  

33.4. Institucionet të cilat mirren me identifikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e 
sëmundjeve të varësisë, janë të obliguara që t’i paraqesin të dhënat për rastet në 
IKSHPK.  

 
Neni 34 

Rehabilitimi i sëmundjeve të varësisë 
 
Rehabilitimi psikosocial i personave që vuajnë nga sëmundjet e varësisë organizohet 
nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe 
çështjeve jo rezidente. 
 

KAPITULLI IX 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 35 

Shkeljet administrative, dhe veprat penale 
 
35.1. Shkelja e dispozitave të këtij Ligji, akteve normative të nxjerra nga ky ligj dhe 

kushteve të tjera të përcaktuara me këtë Ligj, janë objekt i ndëshkimeve të cilat 
përcaktohen në pajtim me shkallën e shkeljes.  

35.2. Shqiptimi dhe ekzekutimi i dënimit për shkelje administrative është përgjegjësi e 
autoriteteve kompetente nga neni 7 i këtij ligji, varësisht nga lëmia në të cilën 
është bërë shkelja e dispozitave.  

35.3. Shqiptimi i dënimit për vepër penale është përgjegjësi e gjykatës kompetente.  
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Neni 36 
Shqiptimi i gjobës për shkelje administrative përkitazi me narkotikët nga 
Tabelat I, II dhe III dhe prekursorët e kategorisë 1 dhe 2 nga Tabela IV 

 
36.1. Me gjobë në vlerë prej 3000 € deri në 5000 €, dënohet për shkelje administrative 

personi juridik: 
a) nëse vepron në kundërshtim me neni 12 paragrafi 3 dhe me neni 13 

paragrafi 4, për ruajtjen e narkotikëve dhe prekursorëve të kategorisë 1;  
b) nëse nuk mban evidencë ose udhëheqë evidencë të pasaktë dhe të parregullt, 

ose nuk i dorëzon raportet në afatin e paraparë me nenin 12 paragrafi 5 dhe 
10, në nenin 13 paragrafi 5, nenin 15 paragrafi 4, në nenin 16 paragrafi 3, në 
nenin 17 paragrafi 4, në nenin 27 paragrafi 1 dhe në nenin 28 paragrafi 1; 

c) për mos ruajtjen e dokumentacionit brenda afatit të përcaktuar me nenin 12 
paragrafi 11, nenin 13 paragrafi 6, nenin 15 paragrafi 5, nenin 16 paragrafi 
4, nenin 17 paragrafi 5. 

36.2. Me gjobë në vlerë prej 700 € deri në 1500€, dënohet për shkelje administrative 
personi përgjegjës nga neni 12 paragrafi 8 dhe nga neni 26 paragrafi 2 për mos 
mbajtje të evidencës ose udhëheqjen e evidencës në mënyrë të pasaktë dhe të 
parregullt.  

36.3. Personi përgjegjës i personit juridik i cili ndëshkohet sipas paragrafit 36.1 pika 
a, b dhe c të këtij neni, do të gjobitet në vlerë prej 1500 €-3000 € për shkelje 
administrative.  

36.4. Me gjobë në vlerë prej 150 € deri në 300€, dënohet për shkelje administrative 
personi fizik:  
a) për shkelje të nenit 14 paragrafi 1, nenit 16 paragrafi 3 dhe nenit 17 

paragrafi 4 përkitazi me blerjen, posedimin, dhe konsumimin e narkotikëve 
nga Tabela II dhe III;  

b) nëse posedon sasi më të madhe nga ajo që parashihet në nenin 14 paragrafin 
4;  

c) për shkelje të nenit 14 paragrafi 5, moslajmërim për sasinë e narkotikëve në 
doganë.  

 
Neni 37 

Dënimet me gjobë për shkeljet administrative për narkotikët nga 
Tabelat I, II, III dhe prekursorët e kategorisë 1dhe 2 nga Tabela IV 

 
37.1. Në vlerë prej 5000€ deri në 25000 € dënohet me gjobë për shkeljet 

administrative personi juridik: 
a) për shkelje të nenit 3 paragrafi 4 në rast të posedimit të pajisjeve për 

përpunimin e narkotikëve nga Tabela I, II, III dhe përgatesave të tyre pa 
licencë.  

b) për shitje, blerje, transaksione nga ana e prodhuesit apo qarkulluesit 
farmaceutik me shumicë me personat juridik të pa autorizuar për veprimtari 
me narkotikë në kundërshtim me nenin 12 paragrafi 4.  

c) për blerje dhe shitje nga ana e qarkulluesit farmaceutik me pakicë në 
kundërshtim me nenin 12 paragrafët 6, 7 dhe 9.  
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d) për shkelje të nenit 13, paragrafi 3 për shitjen, blerjen dhe transaksionet me 
persona juridik të pa autorizuar për veprimtari me prekursorë.  

37.2. Me gjobë në vlerë prej 300 deri në 1500 € përkitazi me narkotikët e Tabelës I, II, 
III dhe prekursorët e Tabelës IV dënohet për shkeljet administrative personi 
juridik, personi përgjegjës te personi juridik dhe personi fizik që bën shkeljen e 
nenit 3 paragrafit 5 dhe nenit 32 paragrafi 6. 

 
Neni 38 

 
Kur shkelja e dispozitave te këtij ligji përbën vepër penale dënohet në bazë të Kodit të 
Përkohshëm Penal të Kosovës sipas kapitullit XXI për Veprat penale kundër shëndetit 
publik. 
 

Neni 39 
Masat mbrojtëse 

 
39.1. Bimët, barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e personave juridik 

dhe fizikë të cilët kanë bërë shkelje të dispozitave të këtij ligji do të konfiskohen.  
39.2. Nëse dispozitat e këtij ligji shkelen për të dytën herë nga ana e personave juridik të 

dënuar një herë sipas nenit 36 paragrafi 1 dhe nenit 37 paragrafi 1 atëherë përveç 
masave të përcaktuara me këto dispozita atyre u merret licenca për ushtrim të 
veprimtarisë me narkotikë apo prekursorë në periudhë prej 6 deri 12 muaj.  

39.3. Personit përgjegjës i personit juridik përveç dënimit të përcaktuar me nenin 36 
paragrafi 2 dhe neni 37 paragrafi 2, do t’i merret licenca e punës në periudhë 
prej 6 deri 12 muaj.  

 
KAPITULLI X 
FINANCIMI 

 
Neni 40 

 
Financimi i aktiviteteve për parandalimin dhe luftimin e keqpërdorimit të barnave 
narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve realizohet sipas Ligjit për 
Shëndetësi të Kosovës Nr. 2004/04 neni 57. 
 

KAPITULLI XI 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 41 

Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve kompetente 
 
40.1. Qeveria është e obliguar të themeloj Komisionin për narkotikë brenda 6 muajve 

nga hyrja e Ligjit në fuqi dhe deri në themelim të Komisionit, ministritë dhe 
autoritetet e tjera kompetente nga ky Ligj kanë obligim për bashkëpunim të 
ndërsjellë.  

40.2. Bashkëpunimi nga paragrafi 1 i këtij neni bazohet në shkëmbimin e informatave, 
përvojave, formimin e komisioneve, grupeve punuese të domosdoshme për 
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parandalimin dhe luftimin efikas të keqpërdorimit të narkotikëve dhe 
prekursorëve si dhe parandalimit, trajtimit dhe rehabilitimit të suksesshëm të 
sëmundjeve të varësisë.  

 
Neni 42 

 
Ministria e Shëndetësisë, dhe ministritë e tjera të përfshira në zbatimin e këtij Ligji, 
brenda dymbëdhjetë muajve nga data e hyrjes së tij në fuqi duhet të nxjerrin aktet 
nënligjore të përcaktuara me këtë Ligj. 
 

Neni 43 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. 
 
UNMIK/REG/2008/10 
19.02.2008 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

I 
 

BIMËT, BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË 

NUK KANË PËRDORIM NË MJEKËSI DHE VETERINË, 
VEPRIMTARIA E TË CILAVE ËSHTË E NDALUAR 

NË KOSOVË 
  

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS SË VETME, 

 TË VITIT 1961 
 

Disa nga barnat narkotike nga Lista I dhe  Lista IV e Konventës së vetme, 1961 
Barnat narkotike Emërtimi kimik 

Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine 

Acetyl-alpha- Methylfentanyl 
 

N-[1-("-methylphenethyl)-4-
piperidyl]acetanilide 

Alpha-methylfentanyl 
 

N-[1-( α-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide 

Alpha-methylthiofentanyl 
 

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

Beta-hydroxyfentanyl 
 

N-[1-($-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide 

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl 
 

N-[1-($-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide 

Cannabis and cannabis resin and 
extracts and tinctures of cannabis 

Indian hemp and resin of Indian hemp 

Coca leaf*  
Cocaine methyl ester of benzoylecgonine* 
Concentrate of poppy straw the material arising when poppy straw has 

entered into a process for the concentration of its 
alkaloids when such material is made available 
in trade 

Desomorphine dihydrodeoxymorphine 
Etorphine tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-

endo-ethenooripavine 
Heroin diacetylmorphine 
Ketobemidone 
 

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-
propionylpiperidine 

3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide 
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3-methylthiofentanyl 
 

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate 
(ester) 

*Dextromethorphan ((+)-3-methoxy-N-methylmorphinan) and dextrorphan ((+)-3-
hydroxy-N-methylmorphinan) are isomers specifically excluded from this Schedule. 
Opium  
Para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide 
PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate 

(ester) 
Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

  I 
BIMËT, BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË 

NUK KANË PËRDORIM NË MJEKËSI DHE VETERINË, 
VEPRIMTARIA E TË CILAVE ËSHTË E NDALUAR 

NË KOSOVË 
 

SUBSTANCAT PSIKOTROPE NGA LISTAT E KONVENTËS 
PËR SUBSTANCA PSIKOTROPE 1971 

 
Substancat nga Lista II të Konventës mbi substancat psikotrope 1971 

Emri ndërkombëtar i pa-
mbrojtur 

Emra të tjera të 
pambrojtur apo 

shkurtesat Emri kimik 
AMFETAMINE  amphetamine  (±)-α-methylphenethylamine  
AMINEPTINE   7-[(10,11-dihydro-5H-

dibenzo[a,d]cyclohepten-5-
yl)amino]heptanoic acid  

 2 C-B 4-bromo-2,5-
dimethoxyphenethylamine  

DEXAMFETAMINE  dexamphetamine (+)-α-methylphenethylamine  
FENETYLLINE   7-[2-[(α-

methylphenethyl)amino]ethyl]theoph
ylline  

LEVAMFETAMINE  levamphetamine  (–)-(R)-α-methylphenethylamine  
 levomethampheta

mine 
(–)-N,α-dimethylphenethylamine  

METAMFETAMINE  methamphetamin
e  

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine  

METAMFETAMINE 
RACEMATE  

methamphetamin
e racemate  

(±)-N,α-dimethylphenethylamine  

 
Substancat nga Lista III të Konventës mbi substanca psikotrope 1971 

Emri ndërkombëtar i pa-
mbrojtur 

Emra të 
tjera të 

pambrojtur 
apo 

shkurtesat Emri kimik 
BUPRENORPHINE   2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-

1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo- 
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine  
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Substancat nga Lista IV të Konventës mbi substanca psikotrope 1971 
Emri 

ndërkombëtar i pa-
mbrojtur 

Emra të tjera 
të pambrojtur 
apo shkurtesat Emri kimik 

ETILAMFETA-
MINE  

N-
ethylamphetam
ine  

N-ethyl-α-methylphenethylamine  

GHB   γ-hydroxybutyric acid  
MESOCARB   3-(α-methylphenethyl)-N-

(phenylcarbamoyl)sydnone imine 
PEMOLINE   2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one  
ZOLPIDEM  N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-

a]pyridine-3-acetamide  
 
Këtij ligji i nënshtrohen edhe izomerët, esteret, eteret, kripërat, përgatesat e 
substancave që përfshihen në tabelën e mësipërme veç rasteve kur ato 
përjashtohen nga masat e kontrollit  dhe substancat analoge 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

II 
BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS SË VETME, 

TË VITIT 1961 
Barnat narkotike Emri kimik 

  
Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
Alfentanil 
 

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-
Nphenylpropanamide 

Allylprodine 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
Alphameprodine α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
Alphamethadol α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 
Alphaprodine α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
Alphacetylmethadol α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
Anileridine 1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 

ethyl ester 
Benzethidine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 

acid ethyl ester 
Benzylmorphine 3-benzylmorphine 
Betameprodine β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
Betamethadol β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 
Betaprodine β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 
Betacetylmethadol β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 
Bezitramide 
 

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-
benzimidazolinyl)piperidine 

Dextromoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine 

Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide 
Diethylthiambutene 3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene 
Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-butene 
Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 
Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate 
Dioxaphetyl butyrate ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 
Diphenoxylate 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

II 
BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS SË VETME, 

TË VITIT 1961 
Barnat narkotike Emri kimik 

Difenoxin 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid 
Dipipanone 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone 
Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 β,14-diol 
Ecgonine its esters and derivatives which are convertible to 

ecgonine and cocaine 
Ethylmethylthiambu-
tene 

3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene 

Etonitazene 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole 

Etoxeridine 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

Clonitazene 2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole 

Codoxime dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime 
Dihydromorphine  
Fentanyl 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine 
Furethidine 
 

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester 

Isomethadone 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 
Hydrocodone dihydrocodeinone 
Hydroxypethidine 4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid 

ethyl ester 
Hydromorphinol 14-hydroxydihydromorphine 
Hydromorphone dihydromorphinone 
Levomethorphan* (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 
Levomoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 
Levophenacylmorphan (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 
Levorphanol* (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 
Methadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
Methadone 
intermediate 

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

II 
BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS SË VETME, 

TË VITIT 1961 
Barnat narkotike Emri kimik 

Metazocine 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 
Methyldesorphine 6-methyl-Δ6-deoxymorphine 
Methyldihydromor-
phine 

6-methyldihydromorphine 

Metopon 5-methyldihydromorphinone 
Moramide intermediate
 

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic 
acid 

Morpheridine 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 
acid ethyl ester 

Morphine  
Morphine 
methobromide and 

other pentavalent nitrogen morphine derivatives including 
in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of 
which is codeine-N-oxide 

Morphine-N-oxide  
Myrophine myristylbenzylmorphine 
Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine 
Noracymethadol (±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane 
Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan 
Normethadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone 
Normorphine demethylmorphine 
Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 
Oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone 
Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinone 
Pethidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
Pethidine intermediate A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine 
Pethidine intermediate B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 
Pethidine intermediate C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
Piminodine 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic 

acid ethyl ester 
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SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

II 
BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

ME RREZIKSHMËRI TË LARTË 
QË KANË PËRDORIM NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS TË VETME, 

TË VITIT 1961 
Barnat narkotike Emri kimik 

Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 
Phenampromide N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide 
Piritramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-

piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide 
Phenazocine 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan 
Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 
Phenoperidine 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester 
Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 
Properidine 
 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl 
ester 

Racemethorphan (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan 
Racemoramide 
 

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine 

Racemorphan (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 
Remifentanil 1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-

(phenylpropionylamino)piperidine-4-carboxylic acid 
methyl ester 

Sufentanil 
 

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide 

Thebacon acetyldihydrocodeinone 
Thebaine  
Tilidine (±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-

cyclohexene-1-carboxylate 
Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 



 
Ligjet administrative 

 920 

SHTOJCË 
 

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

II 
BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE 

ME RREZIKSHMËRI TË LARTË QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
SUBSTANCAT PSIKOTROPE NGA LISTAT E KONVENTËS 

PËR SUBSTANCA PSIKOTROPE 1971 

Substancat 
psikotrope 

Emra të tjera të 
pambrojtur apo 

shkurtesat 

Emri kimik 
 

DRONABINOL
a
 delta-9-tetrahydro-

cannabinol and its 
stereochemical 
variants 

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo 
[b,d]pyran-1-ol 

MECLOQUALONE   3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-
quinazolinone  

METHAQUALONE  2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone 
METHYLPHENI-
DATE  

 methyl α-phenyl-2-piperidine acetate 

GLUTETHIMIDE   2-ethyl-2-phenylglutarimide  
SECOBARBITAL   5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid  
PHENCYCLIDINE  PCP 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine  
PHENMETRAZINE  3-methyl-2-phenylmorpholine  
ZIPEPROL   α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-

methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol 
 
* Këtij ligji i nënshtrohen edhe izomerët, esteret, eteret, kripërat, përgatesat e 
substancave që përfshihen në tabelën e mësipërme veç rasteve kur ato 
përjashtohen nga masat e kontrollit  dhe substancat analoge. 
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 KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

III 
 

BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE TË RREZIKSHME DHE PËRGATESAT 

E BARNAVE NARKOTIKE, QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
SUBSTANCAT PSIKOTROPE NGA LISTAT E KONVENTËS 

PËR SUBSTANCA PSIKOTROPE 1971 
Substancat psikotrope Emri kimik 

ALLOBARBITAL  5,5-diallylbarbituric acid  
ALPRAZOLAM  8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepine  
AMFEPRAMONE  2-(diethylamino)propiophenone  
AMINOREX  2-amino-5-phenyl-2-oxazoline  
AMOBARBITAL 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 
BARBITAL  5,5-diethylbarbituric acid  
BENZFETAMINE  N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine  
BROMAZEPAM  7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one  
BROTIZOLAM  2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-

s-triazolo[4,3- a][1,4]diazepine  
BUPRENORPHINE 2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-

trimethylpropyl]-6,14-endo- ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine 

BUTALBITAL 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 
BUTOBARBITAL  5-butyl-5-ethylbarbituricacid  
CAMAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-

1,4- benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)  
CATHINE (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol 
CLOBAZAM  7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-

2,4(3H,5H)- dione  
CLONAZEPAM  5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one  
CLORAZEPATE  7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-

benzodiazepine-3- carboxylic acid  
CLOTIAZEPAM  5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-

thieno[2,3-e]- 1,4-diazepin-2-one  
CLOXAZOLAM  10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-

oxazolo-[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one  
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CHLORDIAZEPOXIDE 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-
benzodiazepine-4-oxide 

CYCLOBARBITAL 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid 
DELORAZEPAM  7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
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KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

III 
 

BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE TË RREZIKSHME DHE PËRGATESAT 

E BARNAVE NARKOTIKE, QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
SUBSTANCAT PSIKOTROPE NGA LISTAT E KONVENTËS 

PËR SUBSTANCA PSIKOTROPE 1971 
Substancat psikotrope Emri kimik 

DIAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one 

ESTAZOLAM  8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-
a][1,4]benzodiazepine  

ETHCHLORVYNOL  1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol  
ETHINAMATE  1-ethynylcyclohexanolcarbamate  
ETHYL 
LOFLAZEPATE  

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-
1,4- benzodiazepine-3-carboxylate  

FENPROPOREX (±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile 
FENCAMFAMIN N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine 
FLUDIAZEPAM  7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-

1,4- benzodiazepin-2-one  
FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-

benzodiazepin- 2-one 
FLURAZEPAM  7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-

1,3-dihydro- 2H-1,4-benzodiazepin-2-one  
HALAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-

2H-1,4- benzodiazepin-2-one  
HALOXAZOLAM  10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-

tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one  
KETAZOLAM  11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H- 

[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione  
LEFETAMINE  (–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine  
LOPRAZOLAM 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-

piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-
a][1,4]benzodiazepin-1-one 

LORAZEPAM  7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-
1,4- benzodiazepin-2-one 

LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one 

MAZINDOL  5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-
a]isoindol-5-ol  
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MEDAZEPAM  7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-
benzodiazepine  

MEFENOREX  N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine  
MEPROBAMATE  2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate  
METHYLPHENOBA
RBITAL  

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid  

METHYPRYLON  3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione  
MIDAZOLAM  8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5- 

a][1,4]benzodiazepine  
NIMETAZEPAM  1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one  
NITRAZEPAM  1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one  
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KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

III 
 

BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE TË RREZIKSHME DHE PËRGATESAT 

E BARNAVE NARKOTIKE, QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
SUBSTANCAT PSIKOTROPE NGA LISTAT E KONVENTËS 

PËR SUBSTANCA PSIKOTROPE 1971 
Substancat psikotrope Emri kimik 

NORDAZEPAM  
OXAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2- one  
OXAZOLAM  10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-

phenyloxazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one  
PENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-

(3-methyl-2- butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 
PENTOBARBITAL 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 
PEMOLINE  2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one  
PHENDIMETRAZINE (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine 

PHENOBARBITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 
PHENTERMINE  α,α-dimethylphenethylamine  
PINAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-

benzodiazepin- 2-one  
PIPRADROL  1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol  
PRAZEPAM  7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-

2H-1,4- benzodiazepin-2-one  
PYROVALERONE  4'-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone  
SECBUTABARBITAL  5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid  
TEMAZEPAM  7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-

1,4- benzodiazepin-2-one  
TETRAZEPAM  7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-

2H-1,4- benzodiazepin-2-one  
TRIAZOLAM  8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4] benzodiazepine  
VINYLBITAL  5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid  

 
* Këtij ligji i nënshtrohen edhe izomerët, esteret, eteret, kripërat, përgatesat e 
substancave që përfshihen në tabelën e mësipërme veç rasteve kur ato 
përjashtohen nga masat e kontrollit dhe substancat analoge. 
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SHTOJCË 
   

KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

III 
 

BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE TË RREZIKSHME DHE PËRGATESAT 

E BARNAVE NARKOTIKE, QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
BARNAT NARKOTIKE NGA LISTAT E KONVENTËS TË VETME, 

TË VITIT 1961 
Barnat narkotike Emri kimik 

Acetyldihydrocodeine  
Codeine 3-methylmorphine 
Dextropropoxyphene α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol 

propionate 
Dihydrocodeine  
Ethylmorphine 3-ethylmorphine 
Nicocodine 6-nicotinylcodeine 
Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine 
Norcodeine N-demethylcodeine 
Pholcodine morpholinylethylmorphine 
Propiram N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide 

 
* Këtij ligji i nënshtrohen kripërat sikurse edhe kripërat e izomerëve të këtyre 
barnave kurdoherë që prezenca e tyre është e mundshme  
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KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

III 
 

BARNAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT 
PSIKOTROPE TË RREZIKSHME DHE PËRGATESAT 

E BARNAVE NARKOTIKE, QË KANË PËRDORIM 
NË MJEKËSI DHE VETERINË 

 
PËRGATESAT E BARNAVE NARKOTIKE 
1. Përgatesat e: 
Acetyldihydrocodeine, 
Codeine, 
Dihydrocodeine, 
Ethylmorphine, 
Nicococodine, 
Nicodicodine, 
Norcodeine dhe 
Pholcodine 
të cilat përmbajnë barë narkotikë jo më tepër se 100 miligram për dozë dhe me 
koncentrim jo më të madh se 2.5% në kuadër të përgatesës dhe që përmban një ose 
më tepër ingredient të tjerë. 
2. Përgatesat e propiramit që përmban jo më tepër se 100 miligram propiram për dozë 
në përzierje me së paku të njëjtën sasi të mathylcellulose. 
3. Përgatesat e dextropropoxyphene për aplikim oral që përmban jo më tepër se 135 
miligram dextropropoxyphene për dozë ose me koncentrim jo më tepër se 2.5% në 
kuadër të përgatesës, e cila nuk përmban ndonjë substancë psikotrope të kontrolluar 
nën Konventën për Sustanca Psikotrope të vitit 1971. 
4. Preparatet e morphinës të cilat përmbajnë jo më tepër se 0.2% të morphinës të 
kalkuluar si morphin anhidrik bazë dhe e përzier me një ose më tepër ingredient të 
tjerë dhe të cilat nuk mund të përfitohen me metoda të aplikueshme për të rrezikuar 
shëndetin publik.  
5. Përgatesat e difenoxin të cilat përmbajnë jo më tepër se 0.5 miligram difenoxin dhe 
atropin sulphate ekuivalent me së paku 5% të dozës së difenoxin. 
6. Përgatesat e diphenoxylate që përmban jo më tepër se 2.5 miligram diphenoxylate 
të kalkuar si bazë dhe atropine sulphate ekuivalent me 1% të dozës së diphenoxylate. 
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KLASIFIKIMI I BIMËVE, BARNAVE NARKOTIKE, SUBSTANCAVE 
PSIKOTROPE, PREKURSORËVE DHE PËRGATESAVE TË TYRE 

 
TABELA 

IV 
SUBSTANCAT QË PËRDOREN NË PRODHIMIN E BARNAVE 

NARKOTIKE DHE SUBSTANCAVE PSIKOTROPE – 
PREKURSORËT 

 
Prekursorët Emri kimik HS kodi CAS numri 

KATEGORIA 1 
N-Acetylanthrancilic 
acid 
 

Benzoic acid,2-(acetylamino)-) 2924.22 89-52-1 

Ephedrine 9[R-(R*,S*)]- α -[1-
(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol) 

2939.41 299-42-3 

Ergometrine (ergoline-8-carboxamide,9,10-
didehydro-N-(2-hydroxy-1-
methylethyl)-6-methyl-,[8β(S)]) 

2939.61 60-79-7 

Ergotamine Ergotaman-3’,6’,18’-trione,12’-
hydroxy-2’-methyl-5’-
(phenylmethyl)-,(5α)) 

2939.62 113-15-5 

Isosafrole 
 

(1,3-benzodioxole,5-(1-
propenyl)-) 

2932.91 120-58-1 

Lysergic acid ((8β)-9,10-didehydro-6-
methylergoline-8-carboxylic 
acid) 

2939.63 82-58-6 

3,4-
Methylenedioxyphenyl-
2-propanone 

(2-propanone,1-
[3,4(methylenedioxy)phenyl]-) 

2932.92 4676-39-5 

Norephedrine 
 

(R*,S*)-σ-(1-
aminoethyl)benzenmethanol 

2939.49 154-41-6 

1-Phenyl-2-propanone (1-phenyl-2-propanone) 2914.31 103-79-7 
 

Piperonal 
 

(1,3-benzodioxole-5-
carboxaldehyde) 

2932.93 120-57-0 

Pseudoephedrine ([S-(R*<R*)]-α-[1-
(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol) 

2939.42 90-82-4 

Safrole (1,3-benzodioxole,5-(2-
propenyl)-) 

2932.94 94-59-7 
 

KATEGORIA 2 
Anthranilic acid (2-aminobenzoic acid) 2922.43 118-92-3 
Acetic anhydride (acetic oxide) 2915.24 108-24-7 
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Phenylacetic acid (benzeneacetic acid) 2916.34 103-82-2 
Piperidine (piperidine) 2933.32 110-89-4 
Potassium 
permanganate 

(permanganic acid 
(HMnO4),potassium salt) 

2841.61 7722-64-7 

KATEGORIA 3 
Acetone (2-propanone) 2922.43 67-64-1 
Ethyl ether (1,1’-oxybis[ethanel]) 2909.11 60-29-7 
Hydrochloric acid (hydrochloric acid) 2806.10 7647-01-0 
Sulphuric acid (sulfuric acid) 2807.00 7664-93-9 
Methyl ethyl ketone (2-butanone) 2914.12 78-93-3 
Toluene (benzene,methyl-) 2902.30 108-88-3 
Kripërat e substancave të renditura në këtë tabelë kurdo qoftë që prania e këtyre 
kripërave është e mundur. 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PASURIMIN E MIELLIT 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton rregullat që zbatohen në pasurimin e miellit për konsum, si njëra nga 
mënyrat që ka për qëllim parandalimin dhe reduktimin e sëmundjeve të cilat 
shkaktohen nga mungesa e hekurit dhe acidit folik 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj zbatohet me qëllim të përcaktimit të bazës ligjore, për të rregulluar dhe ofruar 
popullatës së Republikës së Kosovës miell të pasuruar me hekur dhe acid folik në 
mënyrë të obliguar, dhe sipas gjendjes nutritive dhe në baza vullnetare edhe me 
vitaminë A, B12 dhe Zink. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Mielli – produkt i përfituar nga bluarja e grurit;  
1.2. Mielli i pasuruar – mielli të cilit i është shtuar një apo më shumë përbërës 

si: vitamina, minerale, proteina, aminoacide, acide alifatike;  
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1.3. Mineralet, vitaminat, mikronutrientët – materiet ushqyese të 
domosdoshme që ruajnë dhe ndikojnë në shëndetin e njeriut;  

1.4. Pasurimi i miellit – procedura e pasurimit të miellit me minerale dhe 
vitamina;  

1.5. Subjektet afariste – prodhuesit dhe tregtarët e miellit që bëjnë importimin, 
eksportimin, prodhimin, paketimin, deponimin dhe shitjen e miellit;  

1.6. Acidi folik – vitaminë e grupit B, që parandalon anomalitë e fëmijëve gjatë 
shtatëzanisë dhe sëmundjet e sistemit kardiovaskular;  

1.7. Hekuri (Fe) – mineral i rëndësishëm për krijimin e eritrociteve;  
1.8. Vitamina A – është e rëndësishme për përforcimin e imunitetit, ndihmon të 

pamurit dhe lëkurën e shëndoshë;  
1.9. Vitamina B12 – është e rëndësishme për krijimin e qelizave të gjakut;  
1.10. Zinku – mineral i rëndësishëm në ndërtimin dhe rritjen e qelizave, në rritje 

dhe zhvillim, ndihmon imunitetit dhe mbron nga sëmundjet;  
1.11. Parandalimi – marrja e masave të nevojshme për të reduktuar dhe evituar 

shfaqjen e sëmundjeve;  
1.12. Afati i përdorimit – koha brenda së cilës mielli është i sigurt për përdorim;  
1.13. Afati i ruajtjes – periudha kohore brenda së cilës mielli ruan cilësinë e tij,  
1.14. HACCP - Analiza e Hazardit dhe Pikat Kritike të Kontrollit;  
1.15. AUV – Agjencia për Ushqim dhe Veterinari;  
1.16. Ministria – Ministria përgjegjëse për Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural;  
1.17. Qeveria – Qeveria e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 4 

Kompetencat 
 
1. Ministria përkatëse, përmes këtij ligji, krijon rregullativën e pasurimit të miellit 

duke:  
1.1. hartuar dhe zhvilluar politikat për pasurimin e miellit me hekur dhe acid 

folik;  
1.2. pranuar dhe përkrahur programin i cili rregullon pasurimin e obligueshëm të 

miellit me hekur dhe acid folik;  
1.3. rregulluar dhe kontrolluar sigurinë e miellit nga institucionet përkatëse, 

sipas kompetencave të përcaktuara;  
1.4. rregulluar dhe kontrolluar cilësinë e miellit nga institucionet përkatëse;  
1.5. kontrolluar kushtet e deponimit dhe shitjes së miellit të pasuruar në pajtim 

me legjislacionin në fuqi, nëpërmjet, organeve ekzekutive inspektoratet;  
1.6. bashkëpunuar me vendet tjera në fushën e pasurimit të miellit.  

 
Neni 5 

Siguria dhe cilësia e miellit të pasuruar 
 
1. Pasurimi i miellit është i obligueshëm me hekur dhe acid folik dhe zbatohet në 

bazë të standardeve ndërkombëtare.  
2. Pasurimi i miellit mund të bëhet, në bazë të gjendjes nutritive dhe vullnetare edhe 

me Vitaminën A, Vitaminën B12 dhe Zinkun.  
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3. Ministria me akt nënligjor përcakton standardin për pasurim të miellit, kontrollin e 
sigurisë dhe cilësisë së pasurimit të miellit.  

 
Neni 6 

Përgjegjësit e subjekteve për sigurinë dhe cilësinë e miellit të pasuruar 
 
Subjektet afariste që merren me aktivitet ekonomike në fushën e prodhimit, 
transportimit, importimit, paketimit dhe shitjes së miellit të pasuruar janë të obliguar t’i 
garantojnë konsumatorit siguri dhe cilësi në bazë të kërkesave të përcaktuara me këtë 
ligj. 
 

Neni 7 
Kompetencat e institucioneve për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së miellit 

 
Institucionet e autorizuara dhe të akredituara kryejnë vlerësimin e kontrollit të miellit të 
pasuruar në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 8 
Parimet 

 
1. Parimet kryesore në fushën e pasurimit të miellit janë:  

1.1. furnizimi i popullatës me miell të pasuruar;  
1.2. prodhimi, importimi, deponimi, transportimi, shitja dhe përdorimi sipas këtij 

ligji;  
1.3. pasurimi i miellit sipas standardeve ndërkombëtare;  
1.4. monitorimi i sigurisë dhe cilësisë sipas standardeve.  

 
Neni 9 

Kërkesat për miell të pasuruar 
 
1. Subjektet afariste obligohen të sigurojnë pasurimin e miellit të tipit 400 dhe 500 

me hekur dhe acid folik.  
2. Subjektet afariste mund ta bëjnë pasurimin e miellit edhe me Vitaminë A, 

Vitaminë B12 dhe Zink.  
3. Pajisjet dhe lëndët e para për pasurimin e miellit, duhet të jenë në përputhje me 

këtë ligj dhe aktet nën ligjore.  
4. Mielli i prodhuar nga gruri i rezervave dhe fondet shtetërore i nënshtrohen këtij 

ligji.  
5. Mielli i importuar në Republikën e Kosovës, duhet të jetë i pasuruar me hekur dhe 

acid folik sipas këtij ligji.  
 

Neni 10 
Paketimi dhe etiketimi i miellit të pasuruar 

 
1. Paketimi i miellit të pasuruar, duhet të jetë sipas rregullave që të sigurojë ruajtjen e 

vitaminave dhe mineraleve të përcaktuar sipas standardeve ndërkombëtare.  
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2. Paketimi i miellit të pasuruar, duhet të përmbajë këto informata në etiketë:  
2.1. tipi i miellit;  
2.2. përmbajtja dhe sasia e elementeve shtesë në miell, lagështia dhe hiri;  
2.3. data e prodhimit;  
2.4. data e skadimit;  
2.5. kushtet e ruajtjes;  
2.6. fjala “I PASURUAR” me hekur dhe acid folik, vitaminë A, vitaminë B dhe 

Zink apo shenjë identifikuese dhe të vendoset në etiketën e paketimit;  
2.7. shenjat e subjektit afarist të jenë në paketim.  

3. Mielli i ripaketuar, duhet të përmbajë të gjitha informatat e përcaktuara si në 
paragrafin 2. të këtij neni, si dhe emrin e prodhuesit.  

4. Kushtet e përcaktuara në, paragrafin 2. të këtij neni rregullohen me akt nënligjor 
nga Ministria përkatëse dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  

 
Neni 11 

Kriteret për cilësi dhe siguri të miellit të pasuruar 
 
1. Deponimi, transportimi dhe shitja e miellit të pasuruar, duhet të kryhet në kushtet 

që sigurojnë ruajtjen e cilësisë së miellit.  
2. Deponimi i miellit të pasuruar lejohet në objektet që i plotësojnë kriteret sipas 

parimeve të HACCP-it.  
3. Subjektet afariste që shkaktojnë humbjen e cilësisë dhe sasisë së përbërësve gjatë 

deponimit, transportimit ose shitjes së miellit të pasuruar, te vërtetuara me analiza 
laboratorike ju ndalohet shitja dhe ju pezullohet ushtrimi i veprimtarisë.  

4. Në pajtim me rezultatet e testimit, miellit mund ti ndërrohet destinimi i tij për 
përdorim.  

5. Ndalohet importimi dhe shitja e miellit pa dokumentacionin përkatës:  
5.1. certifikatën e analizave laboratorike;.  
5.2. deklaratën e prodhuesit;  
5.3. origjinën e miellit;  
5.4. kushtet përkatëse për transportim, deponim dhe shitje të miellit të pasuruar;  
5.5. etiketën përkatëse;  
5.6. datën e prodhimit dhe të afatit të përdorimit.  

 
KREU II 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 12 
Kundërvajtja 

 
1. Me gjobë për kundërvajtje prej njëmijë (1.000) deri njëmijë e pesëqind (1.500) 

Euro ndëshkohet për kundërvajtje subjekti afarist që nuk e bënë pasurimin e miellit 
sipas nenit 9 të këtij ligji. 

2. Me gjobë në shumën prej peseqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro ndëshkohet 
personi përgjegjës i subjektit afarist që vepron në kundërshtim me nenin 9 
paragrafi 1. të këtij ligji.  
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3. Me gjobë në shumën prej tetëqind (800) deri në njëmijë e pesëqind (1.500) Euro 
ndëshkohet për kundërvajtje subjekti afarist kur paketimi i miellit të pasuruar nuk i 
përmban informatat e përcaktuar sipas nenit 10 paragrafi 3. dhe 4. të këtij ligji.  

4. Me gjobë në shumën prej njëmijë e pesëqind (1500) deri në dymijë (2.000) Euro 
ndëshkohet subjekti afarist i cili nuk e zbaton kriteret e përcaktuara sipas nenit 11 
të këtij ligji.  

 
KREU III 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 13 
 
Ministritë përkatëse obligohen në afat prej gjashtë (6) muajve të nxjerrin aktet 
nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 14 
 
Të gjitha të hyrat që rrjedhin nga zbatimi i këtij ligji derdhën në Buxhetin e Republikës 
së Kosovës. 
 

Neni 15 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi gjashtë (6) muaj pas publikimit në Gazetën zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-114 
30 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-038-2012, datë 07.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 26 / 21 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës 
 
Në bazë të kreut 5.1(ë) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme në Kosovës, 
 
Miraton: 
 
LIGJIN PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E SËMUNDJEVE NGJITËSE 
 

Kapitulli I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Me këtë ligj përcaktohen sëmundjet ngjitëse si dhe rregullohen aktivitetet për zbulimin 
në kohë, evidencimin e shfaqjes, parandalimin, ndalimin e përhapjes dhe mjekimin e 
tyre. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Për qëllimet e këtij ligji vlejnë përkufizimet si vijon: 
Sëmundja ngjitëse- Sëmundja e cila shkaktohet nga mikroorganizma dhe parazitë 
sëmundje-shkaktues që barten drejtpërdrejtë ose tërthorazi nga njeriu i sëmurë ose 
bartësi i shkaktarit tek njeriu i shëndoshë dhe nga kafshët e prodhimet blegtorale tek 
njerëzit. 
Njeriu i sëmurë– person i prekur nga ndonjë sëmundje ngjitëse. 
Mikrobbartës personi apo kafsha që strehon dhe tajon shkaktarët e sëmundjes ngjitëse 
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në mungesë të shenjave klinike të sëmundjes dhe shërben si burim potencial i 
infeksionit. 
Infeksion – depërtimi dhe shumimi i shkaktarë të ndryshëm mikrobik në organizmin e 
njeriut, pa zhvillim të pasqyrës klinike të sëmundjes ngjitëse. 
Inkubacion – Intervali kohor prej futjes së mikroorganizmave në organizmin e njeriut 
deri te paraqitja e shenjave të sëmundjes. 
Antropozonozë (zoonozë)– sëmundje ngjitëse të kafshëve të cilat në rrethana të 
veçanta prekin organizmin e njeriut. 
Vatër infeksioni– është territor që karakterizohet me praninë e burimit të infeksionit 
(njeriun apo kafshën) dhe faktorët favorizues të mjedisit jetësor për përhapjen e 
infeksionit. 
Sporadiciteti– paraqitje e rasteve të sëmundjeve ngjitëse të cilat nuk kanë lidhje në 
kohë dhe territor. 
Epidemia– paraqitja e dy e më shumë rasteve të sëmundjeve ngjitëse të lidhura në 
kohë dhe territor apo rritje enorme e numrit të rasteve të sëmundjes. 
Endemia– prania konstante e sëmundjes ngjitëse ose agjensit infektiv në një rajon të 
caktuar gjeografik ose në popullatë që në rrethana të veçanta shpërthen në epidemi. 
Pandemia – përhapja masive e sëmundjes ngjitëse e cila i tejkalon kufijtë e një shteti 
duke përfshirë disa shtete apo edhe kontinente. 
Izolimi – masë kundërepidemike, qëllimi i të cilit është ndarja e personave të infektuar 
nga ata të shëndoshë për të penguar përhapjen e infeksionit. 
Karantina - kufizim i lirisë së lëvizjes së njerëzve të shëndoshë të cilët janë ekspozuar 
shkaktarëve të rrezikshëm të sëmundjeve ngjitëse. 
Dezinfektim – asgjësim i agjensëve infektiv jashtë organizmit të njeriut, përmes 
metodave mekanike, fizike dhe kimike. 
Dezinsektim – asgjësim i vektorëve (insekteve) bartës të shkaktarëve të sëmundjeve 
ngjitëse me metodat fizike, kimike dhe biologjike. 
Deratizim – asgjësim i brejtësve bartës të shkaktarëve të sëmundjeve ngjitëse me 
metodat mekanike, kimike dhe biologjike. 
Paraqitja e sëmundjeve ngjitëse – njoftim i autoriteteve shëndetësore përkatëse me 
rastin e paraqitjes së sëmundjes ngjitëse. 
Mbikëqyrja – është grumbullimi dhe evidentimi i vazhdueshëm i të dhënave, 
përpunim, analizë dhe interpretim i tyre. 
Profilaksa – parandalim i paraqitjes së sëmundjes ngjitëse përmes vaksinave, 
serumeve dhe barnave. 
Imunoprofilaksa – parandalimi i sëmundjes ngjitëse përmes vaksinave. 
Vaksina – preparat imunobiologjik që përmban shkaktarët e sëmundjes ngjitëse që pas 
injektimit nxisin prodhimin e antitrupthave. 
Seroprofilaksa - parandalimi i sëmundjes ngjitëse përmes serumeve. 
Serumi – preparat imunobiologjike që përmban antitrupthat të gatshëm. 
Kimioprofilaksa - parandalimi i sëmundjes ngjitëse përmes barnave. 
ISK-Inspektorati Sanitar i Kosovës. 
IKSHP– Instituti i Kosovës për Shëndetin Publik 
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Kapitulli II 
 

Neni 3 
 
3.1. Sëmundjet ngjitëse në kuptim të këtij ligji ku parandalimi dhe pengimi i tyre 

është në interes për vendin janë  
 

Lista 
e sëmundjeve ngjitëse (sipas KNS 10) 

A00 Kolera 
A01 Ethet tiroide dhe paratifoide 
A02 Salmonellozat tjera 
A03 Shigellozat 
A04 Infeksionet tjera bakteriale të zorrëve 
A04.0–A04.4  Infeksionet me E.Coli 
A04.5 Infeksionet e zorrëve me Campylobacter 
A04.6 Infeksionet e zorrëve me Yersinia enterocolitica 
A04.9 Infeksionet bakteriale të zorrëve të paspecifikuara 
A05 Infeksionet tjera bakteriale me ushqim 
A06 Amebiaza 
A07 Sëmundjet tjera të zorrëve me protozoa 
A08 Infeksionet virale dhe infeksionet e tjera specifike të zorrëve 
A09 Diarreja dhe gastroenteritet 
A15–A19 Tuberkulozi i traktit respirator, e konfirmuar bakteriologjikisht dhe 

histologjikisht 
A20 Murtaja 
A21 Tularemia 
A22 Antraksi 
A23 Bruceloza 
A24 Malleusi dhe melioidoza 
A25 Ethet pas kafshimit të miut 
A26 Erisipeloidi 
A27 Leptospiroza 
A28 Sëmundjet tjera bakteriale zoonotike, të pa klasifikuara  
A30 Lepra 
A31 Infeksionet tjera mikobakteriale 
A32 Listerioza 
A33–A35 Tetanusi 
A36 Difteria 
A37 Kolla e bardhë 
A38 Skarlatina 
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A39 Infeksionet meningokoksike 
A40 Septikemia streptokoksike 
A41 Septikemitë tjera 
A42 Aktinomikoza 
A43 Nokardioza 
A44 Bartonelloza 
A46 Erizipella 
A48 Sëmundjet tjera bakteriale të paspecifikuara  
A48.1 Legionelloza 
A49 Infeksioni bakterial i pjesëve të paspecifikuara 
A50 Sifilizi kongjenital 
A51 Sifilizi i hershëm 
A52 Sifilizi i vonshëm 
A53 Sifilizët tjerë dhe të paspecifikuar 
A54 Infeksioni gonokoksik 
A55 Limfogranuloma venerike 
A56 Sëmundjet tjera klamidiale të përcjella në mënyrë seksuale 
A57 Shankroidi 
A58 Granuloma inguinale 
A59 Trihomoniaza 
A60 Infeksioni viral herpetik i regjionit anogjenital 
A63 Sëmundjet tjera të përcjella kryesisht në mënyrë seksuale, të pa 

klasifikuara  
A64 Sëmundjet e paspecifikuara të përcjella në mënyrë seksuale 
A65 Sifilizi jovenerik 
A66 Frambezia  
A67 Pinta 
A68 Ethet rekurrente 
A69 Infeksionet tjera spiroketale 
A69.2 Sëmundja e Lajm 
A70 Infeksioni klamidial-klamidiaza-klamidia tiroid, ornitoza, psitakoza, 

ethet tiroid 
A71 Trakoma 
A74 Sëmundjet tjera të shkaktuara nga klamidiet 
A75 Ethet tiroide që barten përmes morrave 
A77 Ethet ekzantematike që barten përmes rriqrave 
A78 Ethet Q 
A79 Rikeciozat tjera 
A80 Paraliza akute e fëmijëve 
A82 Tërbimi 
A81 Infeksionet tjera të ngadalshme SNQ të shkaktuara nga virusët 
A83 Encefaliti viral i bartur përmes mushkonjave 
A84 Encefaliti viral i bartur përmes rriqrave 
A85 Encefalitet tjera virale, të pa klasifikuara  
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A86 Encefaliti viral i paspecifikuar 
A87  Meningjiti viral 
A88 Infeksionet tjera virale të SNQ 
A90 Ethet denge 
A91 Ethet denge hemorragjike 
A92 Ethet tjera virale të bartura me mushkonja 
A93 Ethet tjera virale të bartura me insekte, ethet papataçi 
A94 Ethet tjera virale të paspecifikuara të bartura me artropode 
A95 Ethet e verdha 
A96 Ethet hemorragjike të shkaktuara me arenavirus 
A98 Ethet tjera hemorragjike virale, Crime Congo, Sindromë renale,  

Ebola, Marbourg, 
A99 Ethet virale hemorragjike jo specifike 
B00 Infeksionet virale me herpes 
B01 Variçella   
B02 Herpes zosteri 
B03 Variola vera 
B05 Fruthi 
B06 Rubella 
B07 Veruket virale 
B08 Infeksionet tjera virale me dëmtim të lëkurës dhe mukozës 

(moluscum contagiosum) 
B15 Hepatiti viral akut A 
B16 Hepatiti viral akut B 
B17 Hepatitet akute tjera të shkaktuara me virus, hepatiti C, E 
B18 Hepatiti viral kronik 
B19 Hepatiti viral I paspecifikuar 
B20 – B24 HIV infeksioni, AIDS 
B25 Virozat me cytomegalovirus 
B26 Parotiti 
B27 Mononukleoza infektive 
B30 Konjuktiviti viral 
B33 Sëmundjet tjera virale, Karditi viral, Poliartritet epidemike 
B34 Adenovirozat 
B35 Dermatofitoza 
B36 Mikozat tjera sipërfaqësore 
B37 Kandidiaza 
B38 Kokcidioidomikoza 
B39 Histoplazmoza 
B40 Blastomikoza 
B41  Parakokcidioidomikoza 
B42  Sporotrikoza 
B43  Kromomikoza dhe abscesi feomikotik 
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B44  Aspergilloza 
B45  Kriptokokoza 
B46  Zigomikoza 
B47  Micetoma 
B48  Mikozat e tjera 
B49  Mikozat e paspecifikuara 
B50  Malaria me plazmodium falciparum 
B51  Malaria me plazmodium vivaks 
B52  Malaria me plazmodium malaria 
B53  Malariet tjera të konfirmuara në laborator 
B54  Malaria e paspecifikuar 
B55  Leishmaniaza 
B56  Tripanozomiaza Afrikane 
B57  Sëmundja Chagas 
B58  Toksoplasmoza 
B59  Pneumocistoza 
B60 Sëmundjet tjera të shkaktuara me protozoa 
B64  Sëmundjet protozoare jo të specifikuara  
B65  Shistozomiaza 
B66  Infeksionet tjera me trematode 
B67  Ekinokokoza 
B68  Teniaza 
B69  Cisticerkoza 
B70  Difillobotriaza dhe sparganoza 
B71  Infeksionet tjera me cestode 
B72  Drakunkuliaza 
B73  Onkocerkiaza 
B74  Filariaza 
B75  Trikinelloza 
B76  Ankilostomiaza 
B77  Askariaza 
B78  Strongiloidiaza 
B79  Trihuriaza 
B80  Enterobiaza 
B81  Helmintiazat tjera të zorrëve të pa klasifikuara  
B82  Parazitozat e zorrëve të paspecifikuara 
B83  Helmintiazat tjera  
B85  Pedikuloza dhe ftiriaza 
B86  Zgjebja 
B87  Miaza 
B88  Infestimet lëkurore nga artropodet 
B89  Sëmundjet parazitare të paspecifikuara 
B90  Sekuellat e tuberkulozit 
B91  Sekuellat e paralizës së fëmijëve 
B92  Sekuellat e lepers 
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B94 Sekuellat e sëmundjeve tjera infektive dhe parazitare të paspecifikuara 
B95 Streptokoku dhe stafilokoku si shkaktarë të sëmundjeve 
B96.3 Haemophylus Influenzae 
B97 Virusët si shkaktarë të sëmundjeve  
B99 Sëmundjet tjera ngjitëse dhe të paspecifikuara 
G00 Meningjiti viral 
J10–J11 Gripi (përfshirë gripin e shpendëve) 
J12–J15, J84 Pneumonitë virale dhe bakteriale (përfshirë SARS-in) 
P35 Infeksionet virale kongjenitale 
P35.0 Rubella kongjenitale 
P35.1 Infeksioni kongjenital me Citomegalovirus 

 
3.2. Po qe se paraqitet rreziku nga sëmundjet ngjitëse, të cilat nuk gjenden në listën 

nga paragrafi 1 i këtij neni e që mund të rrezikojnë tërë vendin, Ministria e 
Shëndetësisë, në propozim të IKSHP përcakton masat profilaktike dhe 
kundërepidemike, të përshkruara me këtë ligj, masat tjera në mbrojtjen e 
popullsisë nga sëmundjet ngjitëse dhe masat e përshkruar si të obliguara sipas 
konventave ndërkombëtare shëndetësore dhe aktet tjera ndërkombëtare. 

 
Neni 4 

 
4.1. Mbrojtja nga sëmundjet ngjitëse që rrezikojnë tërë vendin është detyrë e IKSHP-

së, Inspektoratit Sanitar të Kosovës, Inspektoratit Shëndetësorë të Kosovës, të 
gjithave institucioneve shëndetësore publike dhe private, institucioneve jo 
shëndetësore, komunave dhe vet qytetarëve nën mbikëqyrjen e Ministrisë së 
Shëndetësisë.  

4.2. Masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse drejtpërdrejt i 
zbatojnë institucionet shëndetësore dhe profesionistet shëndetësor konform këtij 
ligji.  

 
Neni 5 

 
Mbrojtja nga sëmundjet ngjitëse përfshin planifikimin, programimin, organizimin, 
zbatimin e masave për parandalimin, luftimin, eliminimin, çrrënjosjen e sëmundjeve 
ngjitëse si dhe sigurimin e mjeteve materiale dhe të tjera, e cila ka prioritet në krahasim 
me masat tjera të mbrojtës shëndetësore. 
 

Neni 6 
 
6.1. Masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse që mund të kalojnë 

nga kafshët në njerëz, i zbatojnë institucionet shëndetësore, ISK në bashkëpunim 
me institucionet veterinare që kanë të bëjnë me njoftimin reciprok për shfaqjen 
dhe përhapjen e këtyre sëmundjeve dhe me organizimin e zbatimin e masave 
kundërepizootike, kundërepidemike, higjienike dhe masave tjera për 
parandalimin, përkatësisht luftimin e sëmundjeve të veçanta sipas dispozitave të 
këtij ligji dhe Ligjit për inspektoratin sanitar të Kosovës Nr. 2003/22. 
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6.2. IKSHP hulumton, studion dhe analizon situatën epidemiologjike të vendit dhe 
përcakton strategjinë për përmirësimin e vazhduar të saj. 

 
Neni 7 

 
7.1. Shpallja e epidemisë së sëmundjeve ngjitëse në Kosovë bëhet në pajtim të nenin 

112. paragrafi 4 të Ligjit për Shëndetësi.  
7.2. Ministria e Shëndetësisë propozon dhe kërkon nga Qeveria mbështetje 

financiare për raste të jashtëzakonshme epidemike në bazë të nenit 114.1, të 
Ligjit për Shëndetësi të Kosovës.  

7.3. Në rast të shfaqjes së ndonjërës nga sëmundjet ngjitëse të përshkruara në nenin 
3. paragrafi 1 të këtij ligji, organet kompetente për zbatimin e masave 
parandaluese dhe trajtimin e të sëmurëve kanë të drejtë të hynë në çdo kohë në 
institucione shëndetësore publike e private, objekte banuese, ndërmarrje 
punuese, reparte ushtarake për të bërë hulumtimin epidemiologjik, izolimin, 
hospitalizimin, mbikëqyrjen shëndetësore të kontakteve, vaksinimin, depistimin, 
dezinfektimin, dezinsektim dhe deratizimin (në tekstin e mëtejmë: DDD) dhe 
trajtimin profilaktik.  

7.4. Kur punonjësit e mësipërm hasin në pengesa në kryerjen e detyrës kërkojnë 
mbështetjen e organeve të gjyqësisë, prokurorisë dhe organeve të rendit publik.  

 
Kapitulli III 

MASAT PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN 
E SËMUNDJEV E NGJITËSE 

 
Neni 8 

 
8.1. Mbrojtja nga sëmundjet ngjitëse është e obliguar dhe zbatohet në ndërmarrjen e 

masave të përgjithshme dhe të veçanta.  
8.2. Masat e përgjithshme për mbrojtje nga sëmundjet ngjitëse janë:  

a) Sigurimi i ujit të pijshëm higjienik si dhe mbrojtja sanitare e burimeve, 
objekteve dhe rrjetit shpërndarës për furnizimin publik me ujë të pijshëm;  

b) Mënjanimi i ujërave të ndotura dhe hedhurinave sipas mënyrës dhe nën 
kushtet në te cilat sigurohet mbrojtja nga ndotja e ujit dhe e tokës, si dhe 
mbrojtja nga shtimi i insekteve dhe i brejtësve;  

c) Ruajtja e kushteve tekniko sanitare dhe higjienike në ndërtesa publike, në 
mjetet e komunikacionit publik dhe ne vendet publike; 

d) Sigurimi i gjendjes se rregullt sanitare të artikujve ushqimore dhe te 
kushteve tekniko sanitare dhe higjienike për prodhimin, qarkullimin dhe 
ruajtjen e tyre;  

e) Kryerja e DDD parandalues në qendrat e banuara, në hapësirat publike, 
objektet për furnizimin me ujë të pijshëm, në objektet dhe mjetet e 
komunikacionit publik, në objekte për prodhimin dhe qarkullimin e 
artikujve ushqimor dhe në objekte të tjera publike;  

f) Sigurimi i sasisë së mjaftueshme të mjeteve dezinfektuese dhe të mjeteve 
tjera për zbatimin e masave nga pikat a) deri e), të këtij paragrafi;  
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g) Informimi i drejtë, komunikimi, promovimi i shëndetit dhe edukimi i 
vazhdueshëm shëndetësor i personelit të organizatave shëndetësore dhe 
joshëndetësore si dhe i popullatës;  

8.3. Masat e veçanta për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse janë:  
a) Zbulimi me kohë i burimit të infeksionit dhe i rrugëve të bartjes së 

infeksionit;  
b) Paraqitja e sëmundjeve ngjitëse;  
c) Izolimi dhe karantina;  
d) Transportimi;  
e) Shërimi i personave të sëmurë;  
f) DDD i obliguar;  
g) Mbikëqyrja shëndetësore e personave të punësuar dhe personave tjerë 

bacilmbartës;  
h) Imunoprofilaksa, seroprofilaksa dhe kimioprofilaksa;  
i) Masat tjera të përcaktuara me këtë Ligj.  

 
Neni 9 

 
9.1. Masat e përgjithshme dhe masat e veçanta për mbrojtjen e popullsisë nga 

sëmundjet ngjitëse zbatohen në përputhje me programet vjetore, afat mesme dhe 
afat gjata që ne kuadrin e veprimtarive dhe përgjegjësive të veta të hartuara nga 
IKSHP-ja me pëlqimin e Ministrisë së Shëndetësisë.  

9.2. Në programet nga paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohen masat dhe caktohen 
implementuesit e programeve, mjetet dhe afatet për zbatimin e këtyre 
programeve.  

 
Neni 10 

Zbulimi me kohë i burimeve te infeksionit dhe rrugëve te bartjes së infeksionit 
 
Për të zbuluar me kohë burimet e infeksionit dhe rrugët e bartjes së infeksionit, 
institucionet shëndetësore duhet të kryejnë: 

a) Vrojtimin dhe vëzhgimin epidemiologjik të terrenit;  
b) Hulumtimi epidemiologjik-anketa epidemiologjike, për sëmundjet ngjitëse 

sipas nenit 3. paragrafi 1 të këtij ligji; 
c) Kontrolli shëndetësor i personave që janë trajtuar nga ethet tifoide, ethet 

paratifoide, dizenteria bacilare dhe salmonellozat; 
d) Ekzaminimi i pranisë së markerëve të hepatiteve B dhe C, virusit HIV dhe 

sifilizit, te dhënësit vullnetar të gjakut;  
e) Hulumtimi dhe ekzaminimi epidemiologjik, hulumtimi mikrobiologjik dhe 

kontrolli shëndetësorë i personave që lëngojnë ose dyshohet se vuajnë nga 
sëmundjet ngjitëse shkaktarë i të cilave nuk është i njohur.  

 
Neni 11 

 
11.1. Identifikimin e shkaktarëve të sëmundjeve ngjitëse me qëllim të konstatimit të 

diagnozës e bëjnë IKSHPK dhe institucionet shëndetësore të licencuara nga 
Ministria e Shëndetësisë.  
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11.2. Verifikimin e diagnozës së sëmundjeve të veçanta ngjitëse e bënë IKSHP.  
 

Neni 12 
 
IKSHPK i mban të dhënat për ekzaminimet laboratorike dhe jep raporte Ministria e 
Shëndetësisë për shkaktarët e sëmundjeve ngjitëse të veçanta, në kushtet dhe mënyrën 
që janë parapara me këtë ligj. 
 

Neni 13 
Paraqitja e sëmundjeve ngjitëse 

 
Paraqitjes së obliguar i nënshtrohen: 

a) Çdo sëmundje ose vdekje nga ndonjë prej sëmundjeve ngjitëse të theksuara 
në nenin 3.paragrafi 1 të këtij ligji;  

b) Çdo dyshim që ekziston për sëmundjet: Kolera, Murtaja, Variola, Ethet e 
verdha, Tifoja e morrit, Ethet hemorragjike virale, SARS, Gripi i shpendëve, 
Fruthi, Difteria, Paraliza e fëmijëve, Ethet tiofide, Antraksi, Bruceloza, 
Lepra, Tërbimi, Meningjitet;  

c) Çdo ndryshim i diagnozës fillestare të sëmundjes duhet të raportohet përsëri 
me emërtim të ri të sëmundjes ngjitëse;  

d) Çdo epidemi e ndonjë sëmundje ngjitëse nga neni 3. paragrafi 1 i këtij ligji, 
dhe epidemi nga shkaktarë të panjohur;  

e) Çdo shkaktar i sëmundjes ngjitëse nga neni 3. paragrafi 1 i këtij ligji, i 
përcaktuar me analizë mikrobiologjike;  

f) Çdo tajim i bacileve të tifos së zorrëve, salmonellozave, dizenteria bacilare;  
g) Çdo bartje e antigjeneve të hepatitit B dhe C, antitrupthave në HIV dhe 

parazitëve shkaktarëve të malaries;  
h) Çdo lëndim nga ndonjë kafshë e tërbuar ose kafshë e cila dyshohet se është 

tërbuar;  
i) Çdo lëndim që dyshohet në plagë tetanogjene;  
j) Çdo kafshim nga gjarpërinjtë.  

 
Neni 14 

 
14.1. Nëse institucioni shëndetësor publik dhe privat konstaton sëmundjen ose 

vdekjen nga neni 13 pikat a) deri i), ka për detyrë që këtë ta paraqes menjëherë 
në IKSHP, ISK dhe te organet tjera kompetente.  

14.2. Sëmundja, dyshimin se ekziston sëmundja, lëndimin ose vdekjen e konstaton 
mjeku ose punëtori tjetër i shëndetësisë jashtë kryerjes së detyrës në 
institucionin shëndetësore, ka për detyrë që lidhur me këtë ta njoftoi menjëherë 
institucionin më të afërt shëndetësorë.  

14.3. Paraqitja e sëmundjes ngjitëse bëhet në bazë të diagnozës klinike dhe 
rikonfirmohet pas diagnozës laboratorike.  

 
Neni 15 

 
15.1. Për çdo sëmundje ngjitëse nga grupi i antropozoonozave institucioni shëndetësor 
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i cili konstaton sëmundjen ka për detyrë që ta njoftoi menjëherë IKSHP-në dhe 
ISK-në.  

15.2. Shërbimi veterinar është i obliguar që menjëherë të paraqes çdo sëmundje 
ngjitëse nga paragrafi 1 i këtij neni po qe se konstaton sëmundjen apo ngordhjen 
e kafshëve.  

 
Neni 16 

 
16.1. Mbikëqyrja dhe raportimi i sëmundjeve ngjitëse është obligim ligjor i të gjitha 

niveleve të sistemit të kujdesit shëndetësorë të Kosovës, duke filluar prej 
punkteve të mjekësisë familjare deri në nivelin tretësor. Të gjitha raportet nga 
niveli parësor dhe dytësor dërgohen në degët e IKSHP të cilat brenda një jave i 
dërgojnë në IKSHP. Niveli tretësor i kujdesit shëndetësor raporton drejtpërdrejtë 
në IKSHP. IKSHP raporton në mënyrë të rregullt në Ministrinë e Shëndetësisë.  

16.2. Grupi i caktuar i sëmundjeve ngjitëse raportohet brenda 24 orëve.  
16.3. Sëmundjet ngjitëse raportohen sipas formularit 1 dhe 2, të nxjerra nga Ministria 

e Shëndetësisë, me propozim të IKSHP-së.  
16.4. IKSHP përgatit raport përmbledhës për ecurinë e paraqitjes së sëmundjeve 

ngjitëse në Kosovë, për të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësorë, çdo 6 muaj.  
 

Neni 17 
Izolimi, transporti dhe mjekimi 

 
17.1. Personat për të cilët konstatohet se janë të sëmurë nga kolera, murtaja, variola 

vera, ethet hemorragjike virale, legjionelloza, paraliza e fëmijëve, difteria, tifoja 
e morrit, ethet rekurente, tifoja e zorrëve, ethet paratifoide A dhe B, bruceloza, 
malaria, tërbimi, tetanusi, antraksi, meningjitet, duhet të izolohen dhe mjekohen 
në institucionet shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve ngjitëse.  

17.2. Të gjithë personat për të cilët dyshohet se vuajnë nga kolera, murtaja, variola 
vera, legjionelloza, gripi i shpendëve, SARS dhe ethet hemorragjike virale duhet 
patjetër të hospitalizohen në Klinikën Infektive të QKUK. Personat e sëmurë 
nga sëmundjet tjera ngjitëse shërohen në mënyrë spitalore ose në shtëpi, nëse 
për këtë ekzistojnë kushtet. 

 
Neni 18 

 
Personat që sëmuren ose për të cilët ekziston dyshimi se janë sëmurë nga sëmundjet 
ngjitëse nga neni 17. paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji, mund të transportohen vetëm me 
mjete sanitare të transportit nën kushtet që e bëjnë të pa mundshme përhapjen e 
infektimit. 
 

Neni 19 
Dezinfektimi, dezisektimi dhe deratizimi 

 
Është i detyrueshëm dezinfektimi i tajimeve, i gjësendeve, dhomave dhe hapësirave në 
të cilat ka qëndruar personi i sëmurë nga kolera, murtaja, variola vera, ethet 
hemorragjike virale, legjionelloza, paraliza e fëmijëve, difteria, tifoja e morrit, ethet 
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rekurente, ethet tifoide, ethet paratifoide A dhe B, brucelloza, malaria, tërbimi, tetanusi, 
antraksi, meningjitet, tuberkulozi në periudhën e infektueshmërisë. 

 
Neni 20 

 
20.1. Është i detyrueshëm dezinfektimi parandalues i tajimeve, gjësendeve personale 

dhe sendeve tjera, pajisjeve dhe i dhomave dhe hapësirave institucioneve 
shëndetësore, të shkollave dhe institucioneve tjera për fëmijë dhe te rinj.  

20.2. Në masat e përshkruara në nenin 8. të këtij ligji, përcaktohet mënyra e kryerjes 
së dezifektimit në vështrim të paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 21 

 
Është i detyrueshëm dezinsektimi i personave dhe i gjësendeve personale, i hapësirave 
të banimit, i hapësirave tjera, dhe i mjeteve të transportit me rastin e shfaqjes 
sëmundjeve: kolera, murtaja, ethet hemorogjike virale, legjionelloza, tifoja e morrit, 
ethet rekurente, tifoja e zorrëve, ethet paratifoide A dhe B, burceloza, malaria dhe 
meningjitet. 
 

Neni 22 
 
Është i detyrueshëm deratizimi në qendrat e banimit, në aeroporte, në mjetet e tjera të 
komunikacionit publik, në depot dhe në lokalet tjera të punës, në rast të shfaqjes ose të 
rrezikut nga murtaja, leptospiroza, ethet hemorragjike virale, tularemia apo të 
sëmundjeve tjera ngjitëse ku burimi i infektimit janë brejtësit. 
 

Neni 23 
 
23.1. DDD mund të kryhen vetëm me preparate, efikasiteti i të cilëve është dëshmuar. 

Mënyra e aplikimit e tyre duhet t’i përmbush kriteret për parandalimin dhe 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse.  

23.2. DDD, të përshkruara nga paragrafi 1 i këtij neni, mund ta kryejnë edhe 
institucionet e specializuara nën mbikëqyrjen e ISK dhe në bazë të mendimit 
profesionale-shkencore nga IKSHP-së.  

23.3. Konstatimi i efikasitetit të mjeteve për qëllimet nga paragrafi 1 i këtij neni, 
kryhet në bazë të ekzaminimit: kimik, fizik dhe biologjik të preparateve nga 
institucionet kompetente.  

 
Neni 24 

Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave në prodhimin 
dhe qarkullimin e artikujve ushqimor 

 
Nën mbikëqyrjen shëndetësore për të parandaluar sëmundjet ngjitëse vihen: 

a) Personat që punojnë në prodhimin ose qarkullimin e artikujve ushqimorë 
apo që punojnë në furnizimin e popullsisë me ujë të pijshëm, të cilët në 
punët dhe detyrat e veta të punës vijnë në kontakt të drejtpërdrejt me artikujt 
ushqimorë, përkatësisht me ujin e pijshëm;  
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b) Personat e zënë me punë në Institucionet parashkollore dhe çerdhet e 
fëmijëve;  

c) Personat të cilët në institucionet shëndetësore merren me kontrollin, 
mjekimin, trajtimin dhe kujdesin ndaj të sëmurëve dhe personat që punojnë 
në prodhime, me pajisjen dhe dhënien e medikamenteve;  

d) Personat qe punojnë në prodhimin, qarkullimin dhe dhënien e barnave ose 
që në mënyrë tjetër gjatë punës vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me barnat;  

e) Personat të cilët punojnë në institucione dhe në objektet për dhënien e 
kujdesit higjenik të popullsisë: në banja publike, në rrojtore, në sallonin e 
frizerëve, në sallonin kozmetik si dhe personat të cilët punojnë në prodhimin 
ose qarkullimin e preparateve kozmetike;  

f) Personat të cilët vijnë në Kosovë nga vendet endemike me sëmundjet 
ngjitëse trajtohen sipas konventave ndërkombëtare shëndetësore.  

 
Neni 25 

 
25.1. Mbikëqyrja shëndetësore përfshin kontrollin shëndetësor të personave para se të 

fillojnë të ushtrojnë ndonjë veprimtari të caktuar të përshkruara në nenin 24. të 
këtij ligji.  

25.2. Kontrolli shëndetësor i zbulimit të bacilmbartësve nga neni 24. paragrafi 1 i këtij 
ligji, bëhet çdo gjashtë muaj.  

25.3. Kontrolli shëndetësor i personave nga neni 24. pikat b) deri e) të këtij ligji, bëhet 
një herë në vit.  

25.4. Kontrolli shëndetësor i këtyre personave bëhet edhe me rastin e shfaqjes së 
sëmundjeve ngjitëse në vendin e punës apo në familjet e tyre, si edhe kur për 
këtë gjë ekzistojnë indikacionet epidemiologjike që i konstaton organi 
kompetent i Inspektoratit Sanitar.  

 
Neni 26 

 
26.1. Në prodhimin dhe në qarkullimin e artikujve ushqimorë ose në furnizimin e 

popullsisë me ujë të pijshëm nuk guxojnë të punojnë personat që vuajnë apo 
janë bartës të sëmundjeve ngjitëse dhe parazitare të cilët mund të përhapin 
shkaktarët me artikuj ushqimorë, me ujë dhe me qelbëzim të lëkurës.  

26.2. Në shkolla dhe në institucione të tjera për fëmijët dhe rininë nuk guxojnë të 
punojnë personat që vuajnë nga turbekulozi aktiv dhe janë bartës të streptokokut 
B-hemolitik të grupit A,  

26.3. Në institucionet parashkollore për kujdesin e fëmijëve nuk guxojnë të punojnë 
personat që vuajnë nga turbekulozi aktiv, janë bartës të streptokokut B-hemolitik 
të grupit A dhe ata që tajojnë shkaktarë të sëmundjeve ngjitëse të zorrëve.  

26.4. Në institucionet dhe në vendet e përcaktuara për ofrimin e kujdesit higjenik të 
popullsisë nuk guxojnë të punojnë personat që vuajnë nga turbekulozi aktiv, 
sëmundjet e qelbëzimit të lëkurës dhe sëmundjet parazitare.  

26.5. Personat nga paragrafi 3 i këtij neni, nuk mund të punojnë në punët e caktuara, 
në qoftë se vuajnë nga tuberkulozi.  
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Neni 27 
 
27.1. Personat që kanë vuajtur nga tifoja e zorrëve, dizenteria bacilare, salmonellozat 

si dhe personat për të cilët dyshohet se janë mikrobbartës të këtyre sëmundjeve, i 
nënshtrohen kontrollit mjekësor gjithnjë derisa në bazë të analizës 
bakteriologjike të konstatohet se nuk janë mikrobbartës.  

27.2. Personat të cilët janë bartës të antigjeneve të hepatiteve B dhe C e HIV-it duhet 
të marrin informata rigoroze profesionale për sjelljen dhe veprimet e tyre që të 
mos përhapin sëmundjen.  

27.3. Personat që punojnë në prodhimin, qarkullimin dhe shpërndarjen e ushqimit 
duhet të posedojnë njohuri themelore për normat higjienike-sanitare dhe 
mbajtjen e higjienës personale.  

27.4. Mënyra e marrjes së këtyre njohurive themelore është e rregulluar me akt 
nënligjor të Ministrisë së Shëndetësisë.  

 
Neni 28 

Imunoprofilaksa, seroprofilaksa dhe kimioprofilaksa 
 
28.1. Vaksinoprofilaksa bëhet te: 

a) Vaksinimi është i obliguar ndaj këtyre sëmundjeve ngjitëse: tuberkulozit, 
hepatitit B, kollës së bardhë, difterisë, paralizës së fëmijëve, tetanosit, 
fruthit, parotitit dhe rubellës; 

b) Vaksinimit nga pika a) e këtij neni i nënshtrohen të gjithë fëmijët e Kosovës 
të moshës prej 0 ditëve deri në 19 vjeç, bazuar në kalendarin e vaksinimit;  

c) Nëse për çfarëdo arsye qoftë, nuk është kompletuar statusi vaksinal me 
kohë, ajo mund të fillohet/vazhdohet në çdo kohë pas konsultimit paraprak 
me mjekun familjar;  

d) Vaksinimi është i obliguar për të gjithë personat e kafshuar nga kafsha e 
tërbuar apo e dyshimtë në tërbim bazuar në doktrinën antirabike;  

e) Vaksinimi kundër tetanosit është i obliguar për të gjithë personat që kanë 
plagë tetanogjene bazuar në doktrinën antitetanike;  

f) Personat që udhëtojnë jashtë Kosovës dhe janë vatra endemike për 
sëmundje ngjitëse të caktuara duhet të vaksinohen me vaksina përkatëse 
varësisht nga situata epidemiologjike në atë vend;  

g) Popullata e Kosovës duhet të mbrohet me vaksina kundër sëmundjeve të 
caktuara ngjitëse varësisht nga situata epidemiologjike.  

28.2. Hollësitë nga neni 28. paragrafi 1 pikat a) deri g) të këtij ligji, dhe detajet tjera 
do të përcaktohen me akt nënligjor. 

 
Neni 29 

 
Me miratimin e Ministrisë së Shëndetësisë, IKSHP mban të drejtën e futjes së 
vaksinave të reja në kalendar të vaksinimit varësisht nga situata epidemiologjike. 
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Neni 30 
 
Vaksinimin e bëjnë punëtorët shëndetësor me përgatitje të mesme apo të lartë 
mjekësore pas trajnimit paraprak dhe atë vetëm nën mbikëqyrje të mjekut përgjegjës. 
 

Neni 31 
 
31.1. Seroprofilaksës së obligueshme i nënshtrohen:  

a) Të gjithë personat e kafshuar nga kafsha e tërbuar apo e dyshimtë në tërbim 
bazuar në doktrinën kundër tërbimit;  

b) Të gjithë personat që kanë plagë tetanogjene bazuar në doktrinën kundër 
tetanosit;  

c) Të gjithë personat e kafshuar nga gjarpërinjtë.  
31.2. Paragrafi 1 i këtij neni, rregullohet me akt nënligjor, të nxjerrë nga Ministria e 

Shëndetësisë.  
 

Neni 32 
 
32.1. Kimioprofilaksa/mbrojtja me barna është e obligueshme për të gjithë personat të 

cilëve iu kërcënohet rreziku për t’u infektuar nga këto sëmundje: kolera, 
dizenteria bacilare, malaria, tuberkulozi, meningjiti meningokoksik dhe anginës 
streptokoksike.  

32.2. Paragrafi 1 i këtij neni rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria e 
Shëndetësisë.  

 
KARANTINA 

 
Neni 33 

 
33.1. Personat për të cilët vërtetohet ose dyshohet se kanë qenë në kontakt të 

drejtpërdrejt me personat e sëmurë apo të dyshimtë në sëmundje nga murtaja, 
variola dhe ethet hemorragjike virale futen në karantinë.  

33.2. Kohëzgjatja e mbajtjes së personave nga paragrafi 1 i këtij neni, në karantinë 
varet nga periudha maksimale e inkubacionit të sëmundjes përkatëse;  

33.3. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni, i nënshtrohen kontrollimeve mjekësore të 
vazhdueshme gjatë gjithë kohës së karantinës;  

33.4. Ministria e Shëndetësisë me propozim të IKSHPK merr vendim për futjen në 
karantinë të personave nga paragrafi 1 i këtij neni;  

33.5. Zbatimin e aktvendimit për futjen në karantinë të personave nga paragrafi 1 i 
këtij neni, e sigurojnë organet kompetente në nivel të vendit.  
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MASAT TJERA PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN 
E SËMUNDJEVE NGJITËSE 

 
Neni 34 

 
Në rast të një epidemie më të madhe, si dhe në raste të fatkeqësive natyrore, 
aksidenteve të rënda në miniera, komunikacion dhe në vend punishte, që mund të 
shkaktojnë sëmundje ngjitëse ose shpërthim epidemik, ku përfshihen një numër i madh 
qytetarësh, IKSHP dhe ISK kanë për detyrë, që në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë të ndërmarrin edhe këto masa për parandalimin dhe luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse: mobilizimin e punëtorëve shëndetësorë dhe të qytetarëve të tjerë; 
furnizimin me pajisje, veshmbathje të posaçme, aparaturë përkatëse, medikamente dhe 
mjete të transportit; përdorimin e përkohshëm të lokaleve të punës dhe të lokaleve të 
tjera për dhënien e ndihmës shëndetësore; izolimin, mjekimin; si dhe caktimin e 
detyrave të posaçme për institucionet shëndetësore. 
 

Neni 35 
 
35.1. Nxjerrja nga varri dhe transportimi i personave të vdekur bëhet sipas mënyrës 

dhe sipas kushteve që e bëjnë të pamundshme përhapjen e epidemisë.  
35.2. Transportimi i të vdekurve nga bota e jashtme në Kosovë dhe nga Kosova mund 

të bëhet vetëm me lejen e Inspektoratit Sanitar të Kosovës.  
35.3. Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni, nuk ka të bëjë transportin e personave që 

nuk kanë vdekur nga sëmundjet ngjitëse dhe që nuk kanë qenë të varrosur.  
 

Neni 36 
 
36.1. Çdo person ka të drejtë t’i shfrytëzojë masat për mbrojtjen nga sëmundjet 

ngjitëse të parashikuara me këtë ligj, ndërsa personat e sëmurë nga sëmundja 
ngjitëse kanë obligim që të mjekohen.  

36.2. Çdo person dhe çdo institucion kanë për detyrë që t’i ndërmarrin dhe ti zbatojnë 
masat e caktuara dhe të urdhëruara nga organi kompetent për mbrojtje nga 
sëmundjet ngjitëse, në pajtim me ligjin.  

 
Neni 37 

 
37.1. Personi i sëmurë nga sëmundja ngjitëse ka për detyrë që t’i respektojë masat dhe 

udhëzimet e caktuara të institucioneve shëndetësore e cila i jep ndihmë 
mjekësore, sidomos lidhur me mbrojtjen e mjedisit të tij nga infeksioni.  

37.2. Detyrë e posaçme e personit i cili vazhdimisht ose kohë pas kohe tajon bacilet e 
ndonjë sëmundjeje ngjitëse është që ti respektojë masat dhe udhëzimet e 
parashikuara që i cakton institucioni shëndetësore ose punëtori shëndetësisë.  

 
Neni 38 

 
Personi që udhëton në vendin ku ekziston kolera, murtaja, lija e madhe, ethet 
hemorragjike, SARS, gripi i shpendëve, ethet e verdha apo malaria, ose që kthehet nga 
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vendi ku ekziston ndonjëra nga këto sëmundje, përveç masave dhe detyrimeve ka për 
detyrë ti plotësojë edhe kushtet e posaçme sanitare dhe kushtet të tjera të përfshira në 
këtë ligj. 
 

Neni 39 
 
39.1. Çdo institucion shëndetësor dhe çdo punëtor i shëndetësisë të cilit gjatë 

ushtrimit të veprimtarive të veta të rregullta zbulojnë sëmundje ngjitëse, kanë 
për detyrë të marrin masa të caktuara për parandalimin dhe luftimin e përhapjes 
së mëtejmë të infeksionit dhe masa më të domosdoshme kundër epidemike dhe 
higjienike që kushtëzohen nga natyra e sëmundjes si dhe të bëjë analizat të 
personat e sëmurë dhe të personat e tjerë nga ambienti i tyre për mënyrën e 
mbrojtjes nga ky infeksion.  

39.2. Çdo institucion shëndetësor ka për detyrë ti sigurojë kushtet sanitare dhe kushtet 
e tjera dhe të zbatojë masa përkatëse tekniko-sanitare, higjienike sanitare, 
organizative dhe përgjegjësit për mbrojtje nga infektimi brenda institucionit. 

39.3. Çdo institucion shëndetësor, me aktin e vet të përgjithshëm,në përputhje me 
dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, i përcakton masat, detyrimet dhe 
përgjegjësit për mbrojtjen nga infeksioni në vështrim të paragrafëve 1 dhe 2 të 
këtij neni. 

 
Neni 40 

 
Çdo banorë, organizatë apo institucion tjetër kanë për detyrë që t’u mundësojnë 
organeve kompetente të administratës, institucioneve shëndetësore dhe punëtorëve të 
shëndetësisë që ti ushtrojnë kontrollet e paparashikuara sanitare të personave, 
kontrollet e ndërtesave dhe produkteve, të marrin material të nevojshëm për kontroll 
dhe të ndërmarrin masa të tjera të parashikuara, përkatësisht të caktuara për 
parandalimin ose për luftimin e sëmundjeve ngjitëse. 
 

Kapitulli IV 
MASAT E SIGURISË PËR MBROJTJEN E POPULLSISË 

NGA SËMUNDJET NGJITËSE 
 

Neni 41 
 
41.1. Për ta mbrojtur vendin nga kolera, murtaja, variola vera, ethet hemorragjike 

virale, ethet e verdha, SARS-i, gripi i shpendëve dhe sëmundjet tjera ngjitëse, 
merren masat e parashikuara me këtë ligj dhe me konventa ndërkombëtare 
sanitare dhe me akte tjera ndërkombëtare.  

41.2. Për ta parandaluar futjen dhe përhapjen e kolerës, murtajës, variola vera, etheve 
hemorragjike virale, etheve të verdha, SARS-it, gripit të shpendëve dhe 
sëmundjeve të tjera ngjitëse në tërë vendin, Ministria e Shëndetësisë, me akte 
nënligjore përcakton masat e posaçme të jashtëzakonshme për mbrojtje nga këto 
sëmundje, si vijon:  
a) Ndalimi i udhëtimit në vendin ku është përhapur epidemia e ndonjërës nga 

këto sëmundje;  
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b) Ndalimi i qarkullimit në rajonet e infektuara ose drejtpërsëdrejti të rrezikuara;  
c) Kufizimi ose ndalimi i qarkullimit të llojeve të veçanta të mallrave dhe të 

produkteve;  
d) Pjesëmarrja e detyrueshme e institucioneve shëndetësore, institucioneve të 

tjera dhe e qytetarëve në luftimin e sëmundjes dhe në shfrytëzimin e 
objekteve, të pajisjes dhe të mjeteve të transportit me qëllim të luftimit të 
sëmundjeve ngjitëse;  

41.3. Për pjesëmarrjen në zbatimin e masave nga pikat a) deri d) të këtij neni, 
institucioneve shëndetësore, organizatave të tjera dhe qytetarëve u takon 
kompensimi adekuat nga organi kompetent.  

 
Neni 42 

 
42.1. Për ta mbrojtur vendin nga futja e sëmundjeve ngjitëse, organizohet dhe 

ushtrohet kontrolli sanitar i udhëtarëve dhe sendeve të tyre si dhe i mjeteve të 
transportit në qarkullimin ndërkombëtar që kryhet në kufinjet e Kosovës.  

42.2. Kontrollin sanitar në kufi e ushtron inspektori sanitar në bazë të Ligjit për 
Inspektoratin Sanitar të Kosovës Nr. 2003/22  

 
Neni 43 

 
Për zbatimin e kontrollit sanitar në kufi, neni 41 paragrafi 2 dhe neni 42 paragrafi 1 dhe 
2 të këtij ligji, Inspektori Sanitar ka për obligim: 

a) Të urdhërojë kontrollin sanitar të personave dhe të materialeve për 
konstatimin e sëmundjeve ngjitëse;  

b) Të ndalojë qarkullimin e personave për të cilët konstatohet ose dyshohet se 
mund të infektohen nga kolera, murtaja, variola vera, ethet hemorragjike 
virale, ethet e verdha, SARS-it dhe gripit të shpendëve;  

c) Të urdhërojë marrjen e masave të tjera të parashikuara tekniko- sanitare dhe 
higjienike kundër sëmundjeve ngjitëse, në përputhje me këtë ligj dhe me 
detyrimet në bazë të konventave ndërkombëtare sanitare dhe të traktateve të 
tjera ndërkombëtare.  

 
Neni 44 

 
Për zbatimin e kontrollit të parandalimit dhe të luftimit të sëmundjeve ngjitëse, organet 
e ISK-së përveç masave të theksuara në nenin 41 deri 43 të këtij ligji, kryen edhe këto 
detyra: 

a) Personave të sëmurë nga sëmundjet e caktuara ngjitëse dhe të tajueseve të 
bacileve të këtyre sëmundjeve (mikrob-bartësve) t’ua ndalojë veprimtarinë 
në punë dhe në detyra të caktuara, përkatësisht në punët dhe në detyrat ku 
mund të rrezikojnë shëndetin e personave të tjerë;  

b) Të ndalojnë qarkullimin e personave për të cilët konstatohet ose dyshohet se 
janë të sëmurë nga sëmundjet e caktuara ngjitëse;  

c) Të ndalojnë tubimin e personave në shkolla, në kinema, në lokalet publike 
dhe në vendet e tjera publike, derisa të mos kalojë rreziku nga epidemia;  
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d) Të urdhërojnë dezinfektimin, dezinsektim dhe deratizimin me qëllim të 
parandalimit ose të luftimit të sëmundjeve ngjitëse;  

e) Të urdhërojnë izolimin e personave të sëmurë nga sëmundjet e caktuara 
ngjitëse dhe mjekimin e tyre;  

f) Të urdhërojnë marrjen e masave të tjera të përgjithshme ose të posaçme të 
parashikuara tekniko– sanitare dhe higjienike.  

 
Neni 45 

 
45.1. Masat nga nenet 41 deri 44 të këtij ligji, ndaj individëve dhe institucioneve 

urdhërohen me anë të aktvendimit me procedurë administrative.  
45.2. Nëse Inspektori Sanitar me inspektim konstaton se ekziston indikacione 

epidemiologjike që kërkon të ndërmerren masa urgjente për evitimin e rrezikut 
për shëndetin e njeriut, urdhëron me gojë për zbatimin masave pa shtyrje të 
vendimit.  

 
Neni 46 

 
46.1. Organet e komunale shëndetësore kanë për detyrë që Ministrisë së Shëndetësisë 

t’i dërgojnë raportet lidhur me zbatimin e këtij ligji dhe të dispozitave të 
miratuara në bazë të tij, si dhe të dhënat lidhur me shfaqjen dhe me masat e 
ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse.  

46.2. Administrata komunale e Inspektoratit Sanitar, ka për detyrë që të dërgoi 
raportet e punës dhe të dhënat lidhur me masat e ndërmarra për parandalimin 
dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse Inspektoratit Sanitar të Kosovës.  

46.3. Ministria e Shëndetësisë do të caktoi mënyrën dhe afatet e dërgimit të raporteve 
dhe të dhënave nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 47 

 
47.1. Ministria e Shëndetësisë është kompetent për zbatimin e këtij ligji dhe për 

miratimin e dispozitave të parapara me të.  
47.2. Në përputhje me përgjegjësitë nga paragrafi 1 i këtij neni, Ministria e 

Shëndetësisë ka të drejtë dhe detyrë që:  
a) Organeve kompetente të administratës të Kosovës, t’i japi instruksionet e 

detyrueshme kur kjo është në interes të mbarë vendit dhe është e 
domosdoshme për aplikimin unik të dispozitave;  

b) Në qoftë se organi kompetent i administratës në Kosovë nuk e kryen një 
punë të caktuar administrative në bazë të autorizimit nga ky ligj, kurse 
moskryerja e kësaj pune mund të shkaktojë shfaqjen ose përhapjen e 
epidemisë së ndonjë sëmundje ngjitëse, nëpërmjet raportit Ministria e 
Shëndetësisë e njofton Qeverinë.  
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Kapitulli V 
DISPOZITAT TJERA 

 
Neni 48 

 
Përveç të drejtave dhe detyrave të caktuara në nenet 41 deri 47 të këtij ligji, Ministria e 
Shëndetësisë: 

a) Ndjek ecurinë e sëmundjeve ngjitëse në vend dhe në botën e jashtme dhe 
lidhur me këtë njofton Qeverinë e Kosovës; 

b) Miraton programin dhe cakton masat për parandalimin dhe luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse që rrezikojnë tërë vendin; 

c) Organizon punën e organeve kompetente administrative, ministrive tjera që 
kyçen në çrrënjosjen e sëmundjeve të caktuara ngjitëse dhe për zbatimin e 
masave të mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse-në rast epidemie që rrezikon 
tërë vendin. 

 
Neni 49 

 
Në kuadër të mbrojtjes së popullsisë nga sëmundjet ngjitëse që rrezikojnë tërë vendin, 
Qeveria e Kosovës, siguron mjete materiale shtesë për rastet emergjente: 

a) Për ushtrimin e kontrollit sanitar në kufijtë e Kosovës dhe për zbatimin e 
masave lidhur me ushtrimin e këtij kontrolli;  

b) Për mbulimin e shpenzimeve të izolimit, të ekzaminimit dhe të mjekimit të 
personave të sëmurë dhe të personave për të cilët dyshohet se vuajnë prej 
ndonjë nga këto sëmundje ngjitëse;  

c) Për mbulimin e shpenzimeve të karantinës dhe të kontrollit sanitar të 
personave që kanë qenë në kontakt me personat e sëmurë ose me personat 
për të cilët dyshohet se vuajnë prej ndonjërës nga këto sëmundje ngjitëse;  

d) Për sigurimin e rezervave të nevojshme të vaksinave dhe të preparateve të 
tjera për parandalimin e përhapjes së këtyre sëmundjeve ngjitëse;  

e) Për imunizimin e popullsisë dhe për zbatimin e masave të tjera të luftimit të 
këtyre sëmundjeve, kur një gjë të këtillë urdhëron Ministria e Shëndetësisë.  

 
Neni 50 

 
Shërbimi Policor i Kosovës, në kuadër të të drejtave dhe të detyrave të veta 
bashkëpunon me organin kompetent Inspektoratin Sanitar të Kosovës, në bashkëpunim 
me IKSHP kanë për detyrë t’i japin ndihmë në procedurën e kufizimit ose të ndalimit të 
udhëtimit në vendin ku mbizotëron epidemia e ndonjë lloji të sëmundjes ngjitëse, në 
procedurën e ndalimit, përkatësisht të kufizimit të qarkullimit të popullsisë në rajonin e 
infektuar në procedurën e kufizimit ose ndalimin e qarkullimit të llojeve të veçanta të 
artikujve ushqimor dhe me rastin e zbatimit të masave të tjera të parashikuara ose të 
urdhëruara në bazë të këtij ligji. 
 



 
Ligji Nr. 02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse 

 955 

Neni 51 
 
Ministria e Shëndetësisë, formon Komisionin për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse, si 
organ profesional dhe konsultativ, të përbërë nga ekspertë të fushave përkatëse, me 
propozim të IKSHP-së. 
 

Kapitulli VI 
FINANCIMI 

 
Neni 52 

 
Financimi i aktiviteteve për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse realizohet 
sipas nenit 57. të Ligjit të Shëndetësisë. 
 

Kapitulli VII 
DISPOZITA NDËSHKIMORE 

 
Neni 53 

 
Për kundërvajtje administrative sanitare të parashikuara në bazë të këtij ligji, 
shqiptohen dënime me gjobë nga organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës, si vijon: 
53.1. Personi fizik dënohet me gjobë prej 1.000€ deri 2.000 €, kurse personi juridik 

me gjobë prej 3.000€ deri 8.000€: 
a) nëse konstaton dhe nuk paraqet sëmundjen, vdekjen nga sëmundja ngjitëse, 

epideminë, tajimin e shkaktarëve të sëmundjeve të caktuara ngjitëse, bartjen 
viruseve të hepatitit B dhe C, bartjen e virusit të HIV-it, bartjen e parazitëve 
të malarjes, lëndimin nga kafsha e tërbuar ose nga kafsha për të cilin 
dyshohet se është e tërbuar; në pajtim me nenin 13 të këtij ligji; 

b) nëse nuk e bën imunizimin, seroprofilaksën dhe kimioprofilaksën, në pajtim 
me nenet 28 deri 32, të këtij ligji;  

c) nëse nuk i merr masat e parashikuara për parandalimin dhe luftimin e 
përhapjes së mëtejme të infeksionit ose masat e tjera më të domosdoshme 
kundërepidemike dhe higjienike që kushtëzohen nga natyra e sëmundjes;  

d) nëse nuk i cakton masat, detyrat dhe përgjegjësitë për mbrojtje nga 
sëmundjet ngjitëse dhe nuk i zbaton masat përkatëse tekniko-sanitare, 
higjienike dhe të tjera për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse.  

53.2. Personi përgjegjës i personit juridik dënohet me gjobë prej 500€ deri 1.500€, për 
kundravajtje nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 54 

 
54.1. Personi fizik dënohet me gjobë prej 1.000€ deri 2.000 €, kurse personi juridik 

me gjobë prej 3.000€ deri 8.000€: 
a) nëse nuk e zbaton masën e përgjithshme ose të posaçme për mbrojtje nga 

sëmundjet ngjitëse kur kjo është e domosdoshme në bazë të programit të 
organit kompetent ose kur nuk e zbaton atë brenda afatit të caktuar me këtë 
program;  
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b) nëse nuk e kryen DDD e detyrueshme, sipas neneve 19 deri 23, të këtij ligji;  
c) nëse pranon në punë, përkatësisht mban në punë aktive personin për të cilin 

është konstatuar se lëngon nga sëmundja e caktuar ngjitëse ose tajon bacile 
të sëmundjes së tillë, ose nëse nuk siguron kontrollet periodike shëndetësore 
për personat që janë në punë e që ushtrojnë veprimtari të caktuara sipas 
nenit 26 dhe 27, të këtij ligji;  

d) nëse nuk ia bën të mundshme organit kompetent shëndetësorë, që t’i kryejë 
kontrollet e parashikuara të personave, të ndërtesave dhe të produkteve, ose 
të marrë materialin e nevojshëm për kontroll, me qëllim të parandalimit e të 
luftimit të sëmundjeve ngjitëse nga neni 38, i këtij ligji;  

e) nëse nuk vepron në bazë të aktvendimit të ekzekutueshëm të organit 
kompetent për punët e kontrollit sanitar me të cilin është dhënë urdhri për 
marrjen e masave të caktuara për mbrojtje nga sëmundjet ngjitëse sipas 
nenit 39 dhe 42, të këtij ligji.  

54.2. Me gjobë prej 500€ deri 1.500€ për veprimin nga paragrafi 1 i këtij neni, do të 
dënohet për kundërvajtje edhe personi përgjegjës në institucionin përkatës. 

 
Neni 55 

 
55.1. Personi fizik dënohet me gjobë prej 250€ deri 1.000€, për kundërvajtje: 

a) nëse refuzon të hospitalizohet dhe izolohet në institucionin shëndetësor, 
përkatësisht në objektin e caktuar për këtë qëllim kur është sëmurë ose kur 
dyshohet se është sëmurë nga sëmundja e caktuar ngjitëse sipas nenit 17, të 
këtij ligji;  

b) nëse aplikon për punësim, përkatësisht vazhdon të punojë në mënyrë aktive 
ndonëse është informuar se lëngon nga sëmundja e caktuar ngjitëse apo se 
tajon shkaktarin e sëmundjes ngjitëse; ose në qoftë se nuk i përmbahet 
kontrolleve të obliguara shëndetësore për personat që kryejnë veprimtarin e 
caktuar sipas neneve 24 deri 27, të këtij ligji;  

c) nëse gjatë kohës së nën mbikëqyrjes shëndetësore, nuk i paraqitet çdo ditë 
institucionit të caktuar shëndetësor ose nëse nuk i nënshtrohet kontrolleve të 
nevojshme shëndetësore sipas nenit 34, të këtij ligji;  

d) nëse nxjerrë nga varri ose transporton personin e vdekur në mënyrën dhe 
kushtet që mund të përhapin sëmundjen ngjitëse, ose nëse bën transportin e 
kufomës pa leje të organit kompetent sipas nenit 35, të këtij ligji;  

e) nëse nuk i plotëson kushtet sanitare ose kushtet e tjera të caktuara me ligj, 
lidhu me udhëtimin në vendet ku ekzistojnë sëmundjet ngjitëse, sipas nenit 
38, të këtij ligji;  

f) nëse nuk ia bën të mundshme organit kompetent, që të ushtrojë kontrollet e 
paparashikuara shëndetësore të personave ose kontrollin e objekteve ose të 
prodhimeve ushqimore, ose të marr materialin e nevojshëm për ta 
kontrolluar, ose të ndërmarr masa të tjera të parashikuara, përkatësisht të 
caktuara për parandalimin ose luftimin e sëmundjeve ngjitëse sipas nenit 40, 
të këtij ligji;  

g) nëse nuk vepron sipas aktvendimit të ekzekutueshëm të organit kompetent 
për punët e mbikëqyrjes sanitare, me të cilin është dhënë urdhër për marrjen 



 
Ligji Nr. 02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse 

 957 

e masave të caktuara për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse sipas nenit 42 
deri 45, të këtij ligji.  

55.2. Me gjobë të parashikuara me këtë nen, dënohet prindi ose kujdestari kur vepron 
në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 56 

 
56.1. Personi fizik dënohet me gjobë prej 500€ deri 1.000€, për kundërvajtje:  

a) nëse ushtron veprimtari të caktuar pa kontrollin paraprak sanitar ose në 
qoftë se refuzon që t’i nënshtrohet kontrollit sanitar gjatë ushtrimit të këtyre 
veprimtarive, ose në qoftë se me rastin e hyrjes në Kosovë refuzon t’i 
nënshtrohet kontrollit sanitar atëherë kur është i detyrueshëm që ta bëjë 
këtë, sipas neneve 24 deri 27, të këtij ligji;  

b) nëse refuzon imunizimin, seroprofilaksën dhe kimioprofilaksën kundër 
sëmundjeve të caktuara ngjitëse, sipas neneve 28 deri 32, të këtij ligji. 

56.2. Me gjobë të parashikuara me këtë nen, dënohet prindi ose kujdestari kur vepron 
në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 57 

 
Kur shkelja e këtij ligji përbën vepër penale, dënohet sipas Kodit Penal, kapitulli XXI. 
 

Kapitulli VIII 
DISPOZITA KALIMTARE 

 
Neni 58 

 
Ministria e Shëndetësisë, brenda gjashtë muajve nga data e hyrjes së këtij Ligji në fuqi, 
ka për detyrë të nxjerrë aktet nënligjore lidhur me masat, detyrimet dhe përgjegjësitë 
për zbatimin e mbrojtjes dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse. 
 

Neni 59 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat që kanë rregulluar këtë 
fushë e të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 60 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2008/23 
15.05.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 40 / 15 TETOR 2008 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1.(f) dhe 9.1.26(a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e 
Përkohshme në Kosovë, (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/9, të datës 15 Maj 2001), 
 
Me qëllim të krijimit të kornizës ligjore, mekanizmave dhe kushteve sipas standardeve 
të Bashkimit Evropian për administrimin e kimikateve në Kosovë, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR KIMIKATE 
 

KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1.1. Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i administrimit të qëndrueshëm të 

kimikateve, duke i përfshirë masat për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e 
njeriut prej ndikimit të dëmshëm nga kimikatet.  

1.2. Ky ligj rregullon:  
a) të drejtat dhe detyrimet e personave juridik dhe fizik;  
b) kërkesat dhe procedurat për regjistrimin e kimikateve;  
c) vërtetimin mbi përbërjen, qasjen në informatat, klasifikimin, paketimin dhe 

etiketimin e kimikateve.  
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Neni 2 
Përjashtimet 

 
2.1. Ky ligj nuk do të aplikohet për preparatet në gjendjen përfundimtare të tyre të 

dedikuara për shfrytëzuesit e fundit, si në vijim:  
a) produktet medicinale për përdorim mjekësor të njeriut apo veterinar;  
b) prodhimet kozmetike;  
c) përzierjet e substancave, në formë mbeturinash;  
d) artikujt ushqimor;  
e) ushqimet për kafshë;  
f) produktet për mbrojtjen e bimëve;  
g) biocidet;  
h) substancat radioaktive.  

2.2. Dispozitat e këtij ligji nuk aplikohen për:  
a) transportimin e kimikateve të rrezikshme përmes komunikacionit rrugor, 

hekurudhor dhe ajror;  
b) kimikatet që kalojnë transit nëpër rrugët e Kosovës, të cilat duhet të 

mbikëqyrën nga dogana me kusht që kimikatet në asnjë mënyrë mos të 
magazinohen dhe përpunohen në Kosovë;  

c) kimikatet që përfshihen në Konventën mbi Ndalimin e Zhvillimit, 
Prodhimin, Kursimit dhe Përdorimit të Armëve Kimike dhe mbi 
shkatërrimet e tyre.  

 
Neni 3 

Përkufizime 
 

3.1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime: 
a) Kimikate - janë substancat, elementet kimike ose komponimet e tyre, apo 

materie në gjendjen natyrore, ose të përfituar nga procesi i prodhimit, duke i 
përfshirë edhe shtesat (aditivët), që janë të domosdoshme për mbajtjen e 
stabilitetit të substancave, përkatësisht papastërtitë të cilat shfaqen gjatë 
procesit të përfitimit të tyre, por duke përjashtuar çfarëdo përbërje që mund 
të ndahen duke mos ndryshuar stabilitetin e substancës apo ndryshimin e 
përbërjes së substancës.  

b) Polimer - janë substanca që përbëhet prej një molekule e karakterizuar me 
një sekuencë prej një apo më shumë lloje të njësive monomere e të përbëra 
kryesisht nga molekulat masash të thjeshta që kanë së paku tri njësi 
monomere e që janë të lidhura me lidhje kovalente me së paku një njësi 
tjetër monomere apo me reaktiv të tjerë dhe që kryesisht kanë më pak se një 
molekula me masa të thjeshta të së njëjtës masë molekulare. Molekulat e 
tilla duhet të shpërndahen mbi një varg masash molekulare ku ndryshimi i 
masës molekulare i referohet ndryshimit të numrit të njësive monomere. Në 
këtë kontekst, përkufizimi,,njësi monomere” do të thotë forma reaktive e 
monomerit në polimer.  

c) Administrim i Kimikateve - do të thotë implementimi i masave të 
përcaktuara dhe aktiviteteve që ndërmerren për kimikatet gjatë afatit të 
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qëndrueshmërisë së tyre, me qëllim të menaxhimit optimal gjatë prodhimit, 
importimit, eksportimit, kalimit transit, përdorimit, ruajtjes, ambalazhimit, 
etiketimit të kimikateve dhe mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut, në 
përputhje me parimet aktuale zhvillimore dhe masat e mbikëqyrjes.  

d) Lëshimi në treg - do të thotë prodhimi i kimikateve ose preparateve të 
gatshme për palën e tretë duke e përfshirë importimin në territorin e 
Kosovës.  

e) Notifikuesi - është prodhuesi, importuesi, distributori apo përfaqësuesi i 
tyre i autorizuar, që është personi i cili përmes dokumentacionit të 
bashkangjitur me aplikacionin jep informatën e kërkuar sipas dispozitave të 
këtij ligji për notifikimin e substancave të reja.  

f) Preparat - janë përzierje ose tretësirë që përbëhen nga dy ose më shumë 
substanca.  

g) Substancat ekzistuese - janë substancat e radhitura në regjistrin e EINECS.  
h) Substancat e reja - janë substancat të cilat nuk janë të radhitura në 

regjistrin e EINECS, këto substanca mund të radhitën në Listën ELINCS.  
i) Kimikatet e rrezikshme - janë kimikatet, që kanë një ose më shumë veti të 

rrezikshme të klasifikuara sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj:  
(i) kimikatet eksplozive - janë substancat dhe preparatet e ngurta, të 

lëngshme, dhe në formë xhelatinoze, të cilat gjithashtu mund të 
reagojnë në mënyrë ekzotermike, në mungesë të oksigjenit, nga të 
cilat shumë lehtë mund të lirohen gazrat, dhe të cilët në kushte të 
caktuara detonojnë / pëlcasin, djegën shpejt ose gjatë nxehjes 
eksplodojnë, kur pjesërisht janë të izoluara;  

(ii) kimikatet oksiduese - janë substancat dhe bashkëdyzimet, të cilat në 
kontakt me substancat tjera, në veçanti me substanca të ndezshme, 
shkaktojnë reaksione të fuqishme ekzotermike.  

(iii) kimikatet ekstremisht të ndezshme - janë substanca apo 
bashkëdyzime që në gjendje të lëngët kanë pikë (flakërimi) të ultë të 
ndezjes dhe vlimit, si dhe gazrat të cilat në kushtet e temperaturës 
dhe shtypjes normale në kontakt me ajrin janë të ndezshme.  

(iv) kimikatet shumë të ndezshme janë:  
- Substancat dhe bashkëdyzimet, të cilat mund të nxehen në 

mënyrë spontane dhe pastaj të digjen në kontakt me ajrin në 
temperaturën normale të dhomës, shtypje atmosferike normale 
dhe pa praninë e energjisë; ose  

- Substancat dhe bashkëdyzimet e ngurta, të cilat si pasojë e 
kontaktit të shkurtër me një burim zjarri, lehtë ndizen, dhe më 
pastaj ndezja e tyre vazhdon edhe pas eliminimit të burimit të 
zjarrit; 

- Substancat e lëngëta dhe bashkëdyzimet të cilat kanë pikë 
shumë të ulët të ndezjes dhe nuk janë ekstremisht të ndezshme; 
ose 

- Substancat dhe bashkëdyzimet të cilët në kontakt me ujin dhe 
ajrin e lagët çlirojnë avuj ose gazra shumë të rrezikshme dhe 
lehtë të ndezshëm; 
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(v) kimikatet të ndezshme - janë substanca dhe bashkëdyzime të cilat 
kanë pikë të ulët të ndezjes;  

(vi) kimikatet shumë helmuese - janë kimikatet të cilat gjatë gëlltitjes, 
thithjes ose depërtimit në lëkurën edhe në sasi të vogël shkaktojnë 
vdekjen ose dëmtimin akut përkatësisht kronik të shëndetit;  

(vii) kimikatet helmuese - janë substancat dhe bashkëdyzimet, të cilat 
gjatë gëlltitjes, thithjes ose në kontakt me lëkurën në sasi të vogla, 
shkaktojnë vdekjen, ose dëmtimin akut përkatësisht kronik të 
shëndetit;  

(viii) kimikatet e dëmshme - janë substancat bashkëdyzimet, të cilat gjatë 
gëlltitjes, thithjes ose në kontakt me lëkurën mund të shkaktojnë 
vdekjen, ose dëmtimin akut përkatësisht kronik të shëndetit;  

(ix) kimikatet që shkaktojnë brejtjen (korrozive) - janë substancat dhe 
bashkëdyzimet të cilat në kontakt me lëkurën mund të shkaktojnë 
dëmtimin e të gjitha shtresave të indeve;  

(x) kimikatet irituese - janë substancat dhe bashkëdyzimet të cilat gjatë 
kontaktit të shkurtë, afatgjatë ose të përsëritshëm me lëkurën ose 
mukozën mund të shkaktojnë ndezje; 

(xi) kimikatet që shkaktojnë ndjeshmëri (sensibilizuese) - janë 
substancat dhe bashkëdyzimet të cilat pas thithjes, ose depërtimit 
nëpër lëkurë mund të shkaktojnë reaksion të ndjeshmërisë dhe 
ekspozimi i mëtutjeshëm me ato substanca dhe bashkëdyzime mund 
të sjellë deri te efektet e dëmshme të paraqitjes të ndjeshmërisë;  

(xii) kimikatet shkaktarë të kancerit (kimikatet kancerogjenë)- janë 
substancat dhe bashkëdyzimet të cilat gjatë gëlltitjes, thithjes ose në 
kontakt me lëkurën mund të shkaktojnë kancerin ose rrisin 
frekuencën e shfaqjes së tij;  

(xiii) kimikatet mutagjenë - janë substancat dhe bashkëdyzimet të cilat 
gjatë gëlltitjes, thithjes ose në kontakt me lëkurën mund të 
shkaktojnë dëmtime trashëguese gjenetike ose dukshëm të rrisin 
përqindjen e tyre;  

(xiv) kimikatet toksike riprodhuese - janë substancat dhe bashkëdyzimet 
të cilat pas thithjes, gëlltitjes ose depërtimit në lëkurë mund të 
shkaktojnë ose të rrisin supozimin e shfaqjes të efekteve negative në 
pasardhës dhe/ose në funksionet reproduktive të meshkujve dhe 
femrave ose gjatë gëlltitjes, thithjes ose depërtimin në lëkurë 
(kontaktit me lëkurë) mund të veprojnë negativisht në plleshmëri, 
fryte ose pasardhës;  

(xv) kimikatet e dëmshme për mjedis - janë substanca dhe bashkëdyzime 
të cilat për shkak të vetive të tyre, sasisë dhe lëshuarjes në mjedis 
mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, botën 
bimore dhe shtazore, përkatësisht larminë biologjike dhe 
peizazhore;  

j) Notifikimi - është informimi që jepet në MMPH nga notifikuesi që ka për 
qëllim të lëshoj në treg kimakatet e reja, respektivisht notifikimi paraqet 
njoftimin, lajmërimin apo paraqitjen e substancës së re përmes 



 
Ligjet administrative 

 962 

dokumentacionit i cili përmban shënimet e kërkuara (nevojshme) para se ajo 
të lëshohet në qarkullim. Notifikimi, në përgjithësi përfshinë informatën 
themelore për identitetin e substancës (shfrytëzohet për të identifikuar 
substancën e re dhe për ta konfirmuar statusin e saj), për vëllimin e 
prodhimit, identitetin e prodhuesit dhe bërjen publike të informatave dhe 
analizën e të dhënave për substancat e reja.  

k) Hulumtimet dhe zhvillimet shkencore - janë hulumtime shkencore, 
analiza e substancave kimike me qëllim të mbikëqyrjes dhe përcaktimit të 
karakteristikave kryesore, efektet dhe ndikimet e substancave si dhe 
hulumtimet shkencore lidhur me procesin e prodhimit.  

l) EINECS - (European Inventory of Existing Comercial Chemical 
Substances) do të thotë Inventori Europian i Substancave Ekzistuese 
Komerciale Kimikate dhe paraqet regjistrin e substancave ekzistuese 
tregtare, i cili përmban regjistrin e të gjitha substancave në treg deri me 18 
shtator 1980 ndërsa është kryer si regjistrim evropian të substancave 
ekzistuese në Fletën Zyrtare EUC 146/4 dt. 15. 6.1990. 

m) ELINCS,- (European List of Notified Commercial Chemical Substances), 
do të thotë Lista Europiane e Notifikimit të Substancave Komerciale dhe 
Kimikateve dhe paraqet regjistrin europian të substancave të reja.  

n) Ministria - është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
o) Ministri- është ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
p) EC- numër i preferuar i dalë nga numrat e “EINECS/ELINCS, por duke 

mos qen në konfuzion me numrin EC të dokumenteve të Komisionit 
Evropian sipas legjislacionit të BE-së në fuqi.  

q) Proceset e orientuara për hulumtim dhe zhvillim - janë zhvillimet e 
mëtejme të substancave të cilat gjatë pilot planeve dhe prodhimeve 
eksperimentale përdorën për të testuar fushën e aplikimit të substancave 
kimike.  

 
KAPITULLI II 

NOTIFIKIMI, LËSHUARJA NË TREG DHE PERDORIMI 
I SUBSTANCAVE TË REJA 

 
Neni 4 

Notifikimi i plotë 
 
4.1. Secili person i cili ka për qëllim të importoj ose prodhoj substanca ose preparate të 

reja do të paraqes notifikimin në Ministri. Notifikimi do ti përmban këto informata: 
a) dokumentacionin teknik me të dhënat e domosdoshme për vlerësimin e 

rrezikut të parashikueshëm, rreziqet e tanishme ose të ardhme që substanca 
mund të paraqet për mjedisin dhe shëndetin e njeriut si dhe me të dhënat e 
poseduara që janë relevante për këtë qëllim. Dokumentacioni minimum 
duhet të përmbaj informatat dhe rezultatet e studimit, të rregulluara me aktet 
nënligjore të miratuara në bazë të paragrafit 2, të këtij neni, së bashku me 
përshkrimin e detajuar dhe të plotë të studimeve të bëra, metodave të 
përdoruara apo referencave bibliografike;  
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b) deklaratën për ndikimet e pa dëshirueshme të substancave kimike të 
parashikuara gjatë përdorimit në mënyra të ndryshme dhe bazuar në 
udhëzimet teknike të zyrës Evropiane për Kimikate;  

c) propozimin për ndarje sipas llojeve dhe etiketimin e substancave në 
përputhje me këtë ligj;  

d) propozim tekstin e Listës së sigurisë – teknike, në rastin e substancës së 
rrezikshme, duhet të bëhet në përputhje me dispozitat e nenit 21 të këtij ligji.  

4.2. Përmbajtja e notifikimit si dhe procesit të notifikimit duhet të caktohet nga akt 
nënligjor të cilat i nxjerr ministri. 

 
Neni 5 

Përjashtimet e kërkesave për notifikim 
 
5.1. Dispozitat e nenit 4,7,9 dhe 10 të këtij ligji nuk zbatohen për: 

a) substancat që janë të regjistruara në listën e EINECS-a;  
b) aditivët dhe substancat për përdorim ekskluziv në ushqimet për kafshë;  
c) substancat për përdorim ekskluziv si aditiv në prodhimet ushqimore apo 

substancat për përdorim ekskluziv si erëza në prodhimet ushqimore;  
d) përbërësit aktiv për përdorim ekskluziv në prodhime mjekësore; megjithatë 

këtu nuk përfshihen ndërmjetësit kimik;  
e) substancat për përdorim ekskluziv në sektorë tjerë prodhues, ku ekzistojnë 

procedura të ngjashme notifikimi dhe aprovimi, dhe për të cilat kërkesat së 
paku janë ekuivalente me ato të përcaktuara në këtë ligj.  

5.2. Substancat të cilat konsiderohen të notifikuara me këtë ligj janë: 
a) polimerët, me përjashtim të atyre që në përbërjen e tyre kanë më shumë se 2 

%, të cilës do substancë që nuk janë regjistruar në regjistrin EINECS;  
b) substancat që lëshohen në treg nga prodhuesi në sasi jo më shumë se 10 kg 

për një vit, atëherë kur prodhuesi ose importuesi përmbush kushtet e 
imponuara nga shteti në të cilin tregtohen këto substanca,  

c) substancat që lëshohen në treg në sasi të kufizuara dhe që nuk kalojnë sasinë 
prej 100 kg për prodhues për një vit dhe që janë të dedikuara ekskluzivisht 
për qëllime të hulumtimeve dhe zhvillimeve shkencore dhe që kryhen nën 
kushtet të kontrolluara;  

d) substancat që lëshohen në treg me qëllim të hulumtimeve dhe zhvillimeve të 
proceseve më numër të kufizuar të klientëve të regjistruar dhe në sasi të 
kufizuara dhe rregulluara sipas kushteve të përcaktuara me aktet nënligjore 
që i miratohen nga ministri sipas paragrafit 4 të këtij neni.  

5.3. Secili prodhues apo importues që përjashtohet sipas paragrafit 2 pika (c) të këtij 
neni duhet të mbaj shënime dhe të dhëna mbi identitetin e substancës, 
etiketimin, sasinë dhe listën e klientëve; këto të dhëna duhet të jenë në 
dispozicion të Ministrisë, sipas kërkesës.  

5.4. Ministri duke u bazuar në legjislacionin e BE -së në fuqi, do të nxjerr akte 
nënligjore mbi kushtet për paketim dhe shënjim të substancave sipas paragrafit 2 
të këtij neni si dhe mbi kushtet e detajuara të shfrytëzimit të përjashtimeve të 
përcaktuara në paragrafin 2 pika (d) të këtij neni.  
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Neni 6 
Testimet shtesë për substancat tashmë të notifikuara 

 
6.1. Përjashtimisht nga neni 9, i këtij ligji, çdo notifikues i substancës që tashmë 

është notifikuar, duhet ta informoj Ministrinë, kur: 
a) substanca e lëshuar në treg të arrijë sasinë prej 10 tonësh për prodhues për 

një vit apo kur shuma totale e lëshuar në treg të arrijë sasinë prej 50 tonësh 
për prodhues, në këto raste Ministria kërkon të ndërmerren teste/studime 
shtesë duke caktuar edhe afatin kohor, në përputhshmëri me aktet nënligjore 
të nxjerra në bazë të paragrafit 3, të këtij neni;  

b) sasia e substancës së lëshuar në treg të arrijë sasinë prej 100 tonësh për 
prodhues për një vit apo kur sasia totale e lëshuar në treg të arrijë 500 ton 
për prodhues, në këto raste Ministria kërkon ndërmarrjen e 
testeve/studimeve shtesë në afat të caktuar kohor, në përputhje me aktet 
nënligjore të miratuara në bazë të paragrafit 3 të këtij neni, përveç në rastet 
kur notifikuesi jep arsye pse testet/studimet nuk janë të nevojshme apo pse 
do të preferonte teste/studime shkencore alternative;  

c) substanca e lëshuar në treg të arrijë në sasinë prej 1000 tonësh për prodhues 
për një vit apo kur shuma totale e lëshuar në treg të arrijë sasinë prej 5000 
tonësh për prodhues, në këto raste Ministria duhet të përpiloj program për 
testet/studime shtesë që duhen të ndërmerren në afatin kohor të caktuar, në 
përputhshmëri me aktet nënligjore të nxjerra në bazë të paragrafit 3, të këtij 
neni.  

6.2. Kur testimet shtesë kryhen në përputhje me paragrafin 1, të këtij neni, 
notifikuesi duhet t’i ofrojë Ministrisë rezultatet e studimeve të mbaruara.  

6.3. Ministri me akt nënligjor e përcakton mënyrën e trajtimit të testeve dhe 
studimeve të bëra nga notifikuesi për rastet e përcaktuara me këtë nen.  

 
Neni 7 

Notifikimi i reduktuar 
 
7.1. Çdo notifikues që ka për qëllim lëshimi të substancave në tregun e Kosovës në 

sasi më të vogël se një ton për prodhues për një vit, është i obliguar që 
Ministrisë t’ia dorëzoj notifikimin i cili përmban: 
a) dokumentacionin teknik me të dhënat e domosdoshme për vlerësimin e 

rrezikut të parashikueshëm, rreziqet e tanishme ose të ardhme që substanca 
mund të paraqet për mjedisin dhe shëndetin e njeriut si dhe me të dhënat e 
poseduara që janë relevante për këtë qëllim, në përputhje me aktet 
nënligjore të miratuara në bazë të paragrafit 3, të këtij neni, së bashku me 
përshkrimin e detajuar dhe të plotë të studimeve të bëra, metodave të 
përdoruara apo referencave bibliografike;  

b) deklaratën për ndikimet e pa dëshirueshme të substancave kimike të 
parashikuara gjatë përdorimit në mënyra të ndryshme;  

c) propozimin për ndarje sipas llojeve dhe etiketimin e substancave në 
përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore të bazuara në legjislacionin e 
BE-së në fuqi;  
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d) propozim tekstin e Listës së sigurisë – teknike, në rastin e substancës së 
rrezikshme, duhet të bëhet në përputhje me nenin 21, të këtij ligji.  

7.2. Kur sasia e lëshuar në treg është më e vogël se 100 kg për prodhues për një vit, 
notifikuesi mund t’i reduktoj informacionet në dokumentacionin teknik deri në 
minimum, sipas rregullave të përcaktuara me aktet nënligjore të miratuara në 
bazë të paragrafit 3, të këtij neni.  

7.3. Ministria do të i caktoj kërkesat minimale për përmbajtjen e dokumentacionit 
teknik, të referuar në paragrafin 1 pika (a) dhe paragrafi 2, të këtij neni, duke 
marrë parasysh informatat dhe rezultatet e dala nga studimet e ndërmarra.  

7.4. Në rastet kur notifikuesi ka dorëzuar notifikim të reduktuar në përputhshmëri me 
paragrafin 3 të këtij neni, para se sasia e substancës të lëshuar në treg, të arrij 
100 kg për prodhues për një vit, apo para se sasia e lëshuar në treg të arrij 500 
kg për prodhues, duhet t’i ofroj Ministrisë informata shtesë të nevojshme për të 
kompletuar dokumentacionin teknik deri në nivelin e kërkuar në paragrafin 1 
pika (a) të këtij neni.  

7.5. Në rastet kur notifikuesi ka dorëzuar notifikim të reduktuar në përputhshmëri me 
paragrafin 1 pika (a) të këtij neni, ai, para se sasia e substancës së lëshuar në 
treg, të arrij 1 ton për prodhues për një vit, apo para se sasia e lëshuar në treg të 
arrij 5 ton, atëherë notifikuesi duhet të dorëzoj notifikimin e plotë në përputhje 
me nenin 4, të këtij ligji.  

7.6. Për substancat e notifikuara në përputhshmëri me paragrafin 1 dhe 3 të këtij 
neni, nga notifikuesi kërkohet të jetë i vetëdijshëm për përbërjen e rrezikshme të 
substancave, të cilat duhet të jenë të paketuara dhe të etiketuara në 
përputhshmëri me rregullat dhe kriteret e përcaktuara me këtë ligj si dhe aktet 
nënligjore të nxjerrura në bazë të këtij ligji.  

7.7. Në rastet kur substancat nuk janë të testuara plotësisht, etiketa përveç shënimeve 
nga testet e ndërmarra duhet të përmbaj edhe mbishkrimin: “Kujdes- substanca 
nuk është testuar plotësisht”.  

 
Neni 8 

Lëshimi në treg dhe përdorim i substancave të notifikuara 
 
8.1. Substancat e notifikuara në përputhje me nenin 4, të këtij ligji në rast të 

moskundërshtimit nga autoriteti kompetent, duhet të lëshohen në qarkullim jo 
më herët se 60 ditë pasi që të jetë pranuar dokumentacioni teknik në përputhje 
me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji. 

8.2. Nëse Ministria konsideron se dokumentacioni nuk është në përputhshmëri me 
këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji, substanca mund të 
lëshohet në treg dhe përdorim vetëm 60 ditë pasi që Ministria të ketë informuar 
notifikuesin që notifikimin ta sjell në përputhje me kushtet e përcaktuara me 
këtë ligj dhe me aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji. 

8.3. Substancat e lëshuara në qarkullim sipas paragrafit 1 dhe 2 të nenit 7, të këtij 
ligji në rast të mos kundërshtimit nga autoriteti kompetent, duhet të lëshohen në 
qarkullim jo më herët se 30 ditë pasi që të jetë pranuar dokumentacioni teknik në 
përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji.  
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8.4. Nëse Ministria konsideron se dokumentacioni nuk është në përputhshmëri me 
ligjin dhe aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji, substanca mund të 
lëshohet në qarkullim vetëm 30 ditë pasi që Ministria të ketë informuar 
notifikuesin që notifikimin ta sjellë në përputhje me kushtet e parashtruara me 
këtë ligj dhe me aktet nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji.  

 
Neni 9 

Plotësimi i Informacionit 
 
Çdo notifikues i substancës së notifikuar më herët në përputhje me nenin 4 paragrafi 1 
ose me nenin 7 paragrafi 1 të këtij ligji, është i obliguar të informoj Ministrinë në rast 
të: 

a) ndryshimit në sasinë vjetore ose totale të substancës të lëshuar në treg;  
b) njohurive të reja mbi efektet e substancës për mjedisin dhe shëndetin e 

njeriut për të cilat Ministria duhet të ketë dijeni;  
c) arsyet tjera për përdorimin e substancës përveç atyre të lëshuara në treg për 

të cilat Ministria duhet të ketë dijeni;  
d) çdo ndryshim në përbërje të substancës;  
e) çdo ndryshim të statusit të tij (prodhues ose importues).  

 
Neni 10 

Rinotifikimi i substancave të njëjta 
 
10.1. Në rastet kur substancat tashmë janë notifikuar në përputhje me nenin 4 paragrafi 

1 ose me nenin 7 paragrafi 1, të këtij ligji, Ministria mund të pajtohet se 
notifikuesi i radhës të asaj substance, mund t’i referohet rezultateve të 
testeve/studimeve të bëra nga notifikuesi i mëparshëm, deri sa notifikuesi i radhës 
të mund të ofrojë evidencë se substanca e rinotifikuar është e njëjtë me atë të 
notifikuarën, përfshi këtu edhe shkallën e pastërtisë dhe natyrën e papastërtive.  

10.2. Para se të bëhen referime të tilla, notifikuesi i parë duhet të pajtohet me shkrim 
mbi referimin në rezultatet e testeve/studimeve që ai i ka paraqitur.  

10.3. Para se të bëhen teste në kafshë kurrizore me qëllim të dorëzimit të notifikimin 
në përputhshmëri me nenin 4 paragrafi 1 të këtij ligji ose me nenin 7 paragrafi1 
të këtij ligji përjashtimisht nga paragrafi 1 të këtij neni, notifikuesi i radhës 
duhet të kërkoj nga Ministria të ketë në dijeni:  
a) nëse substanca që ata kanë për qëllim të notifikojnë është apo nuk është e 

notifikuar më parë; dhe 
b) emrin dhe adresën e notifikuesit, duke ofruar evidencë që ai ka për qëllim 

lëshimin në treg dhe përdorim të substancës dhe sasinë që dëshiron ta lëshoj 
në treg dhe përdorim. 

10.4. Nëse Ministria konsideron se me evidencën e ofruar, sipas paragrafit 3, të këtij 
neni dhe substanca tashmë është notifikuar, derisa notifikuesit të parë nuk ka 
kërkuar por i është dhënë përjashtim i përkohshëm nga dispozitat e këtij neni, 
ministri duhet që notifikuesit të radhës t’i ofrojë emrin dhe adresën e notifikuesit 
të mëparshëm dhe duhet ta informojë notifikuesin e parë për emrin dhe adresën 
e notifikuesit të radhës.  
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10.5. Notifikuesi i parë dhe i radhës duhet të ndërmarrin hapat e duhur për të arritur 
një marrëveshje mbi shkëmbim të informacionit në mënyrë që të evitojnë 
duplikim të testimeve në kafshë kurrizore, si dhe të shkëmbejnë informacionet e 
dala nga testimet e bëra në kafshë kurrizore të dorëzuara në përputhje me nenin 
6, të këtij ligji.  

 
Neni 11 

Konfidencialiteti i të dhënave 
 
11.1. Çdo notifikues, që konsideron se ka nevojë të konfidencialitetit të të dhënave, 

mund të potencoj se informatat e ofruara nga neni 4,7 dhe 9 të këtij ligji, i 
konsideron komercialisht sensitive andaj njohja e tyre mund të dëmtoj atë 
industrialisht a komercialisht dhe prandaj ai dëshiron t’i mbaj ato të fshehta nga 
të gjithë personat përveç nga organi kompetent. Në këtë rast ai është i obliguar 
të japë arsyetim të plotë.  

11.2. Duke marrë parasysh notifikimet dhe informatat e dorëzuara në përputhje me 
nenin 4 paragrafi 1, nenin 6 paragrafi 1, nenin 7 paragrafi 1, 2 dhe 4 të këtij ligji, 
sekreti industrial nuk do të zbatohet për:  
a) emërtimin tregtar të kimikateve të rrezikshme;  
b) emrin e prodhuesit dhe notifikuesit;  
c) vetitë fiziko-kimike të kimikateve, të referuara në aktet nënligjore të nxjerra 

në bazë të nenit 4 paragraf 3, të këtij ligji;  
d) mënyrat e mundshme të shndërrimit të substancave në jo të rrezikshme;  
e) përmbledhjen e rezultateve të ekzaminimeve toksikologjike dhe eko-

toksikologjike;  
f) shënimet për shkallën e pastërtisë dhe përmbajtjen e shtesave të rrezikshme 

në substancë, nëse ato janë të rrezikshme dhe nëse ato janë të nevojshme për 
klasifikimin dhe etiketimin e kimikateve të rrezikshme sipas nenit 3 pika (i), 
të këtij ligji, me qëllim të paraqitjes së tyre në listë sipas nenit 17 paragrafi 
3, të këtij ligji;  

g) sasitë e rekomanduara, masat emergjente si dhe masat mbrojtëse të 
rregulluara me aktet nënligjore të nxjerra në bazë të nenit 4 paragrafi 1, të 
këtij ligji;  

h) informatat nga Lista e të dhënave të sigurisë;  
i) në rast të substancave të regjistruara në Listën e përmendur në nenin 17.3 të 

këtij ligji, metodat analitike që mundësojnë detektimin e substancave të 
rrezikshme kur lëshohen në mjedis si dhe ekspozimin e njeriut ndaj tyre.  

11.3. Nëse notifikuesi duhet që më vonë vet t’i publikojë të dhënat konfidenciale, 
ai/ajo duhet të informoj organin kompetent.  

11.4. Ministria pas pranimit të notifikimit-informatës, duhet të vendosë me përgjegjësi 
se cilat informata përfshihen në sekretin industrial dhe komercial sipas paragrafit 
1 të këtij neni dhe informatat të tilla duhet të pranohen si sekrete konfidenciale 
dhe si të tilla trajtohen edhe nga organet tjera.  

11.5. Informatat nga paragrafi 4, i këtij neni, megjithatë mund t’u ipen personave të 
përfshirë në procedurat administrative apo ligjore që përfshijnë sanksionet të 
cilat ndërmerren me qëllim të kontrollimit të substancave të lëshuara në treg dhe 
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të personave të cilët marrin pjesë apo duhet të dëgjohen në procedurat 
administrative dhe ligjore.  

 
Neni 12 

Detyrimi për ruajtjen e të dhënave 
 
Notifikuesi i substancës së re është i detyruar që deklarimin e substancës dhe dëshmitë 
me shënimet për atë substancë t'i ruaj më së paku pesë vite nga ndërprerja e prodhimit 
të sajë, përkatësisht lëshimit në treg. 
 

KAPITULLI III 
VLERËSIMI I SUBSTANCAVE TË REJA 

 
Neni 13 

Detyrat e Ministrisë 
 
13.1. Ministria, pasi të ketë pranuar notifikimet e bëra në përputhje me nenin 4 

paragrafi 1, nenin 7 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji, duhet të vlerësojë rrezikun në 
përputhje me metodat dhe parimet e caktuara më aktet nënligjore të nxjerra duke 
u bazuar në legjislacionin e BE-së në fuqi. 

13.2. Vlerësimi duhet të përmbaj rekomandime mbi metodat më të sakta për testim të 
substancës dhe, kur është e nevojshme, po ashtu duhet të përfshijë 
rekomandimet mbi masat të cilat do të ndërmerren për të zvogëluar rreziqet që 
mund t’i paraqet prezenca e substancës kimike për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut; vlerësimi si i tillë duhet të plotësohet vazhdimisht në bazë të të 
informatave shtesë të dhënë në bazë të nenit 6, nenit 7 paragrafi 4 dhe nenit 9 të 
këtij ligji. 

13.3. Me rastin e notifikimeve të bëra sipas nenit 4, të këtij ligji, në afat prej 60 ditëve 
pas pranimit të notifikimit, Ministria me shkrim duhet të informojë notifikuesin 
nëse notifikimi është pranuar ose refuzuar.  

13.4. Nëse pranohet dokumentacioni, Ministria duhet të informoj notifikuesin për 
numrin zyrtar të ndarë për këtë notifikim.  

13.5. Me rastin e notifikimeve të bëra sipas nenit 7, të këtij ligji, në afat prej 30 ditëve 
pas pranimit të notifikimit, Ministria me shkrim duhet të informojë notifikuesin 
nëse është apo nuk është pranuar notifikimi.  

13.6. Ministria mban regjistrin për substancat e reja të regjistruara dhe personat të 
notifikuar për këto substanca.  

13.7. Ministri duke u bazuar në legjislacionin e BE në fuqi nxjerr akte nënligjore të 
cilat i caktojnë parimet e përgjithshme për testim të kimikateve, si dhe që 
përcaktojnë detajisht metodat për testime të përbërjeve fiziko-kimike të 
substancave, toksitetin dhe ekotoksitetin e tyre dhe testet laboratorike, në 
përputhje me praktikat e mira laboratorike, të cilat do të ndërmerren gjatë 
zbatimit të dispozitave të këtij ligji. 
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Neni 14 
Personat e emëruar nga Ministria për kryerjen e vlerësimit teknik 

 
14.1. Vlerësimin teknik të substancës, duhet të bëjnë personat juridik të emëruar nga 

Ministria, në përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore të nxjerra në bazë të 
këtij ligji.  

14.2. Personat juridik nga paragrafi 1, i këtij neni, duhet të vlerësojnë rrezikun real e 
potencial të substancës ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut në përputhje me 
hulumtimet e reja shkencore dhe duke u bazuar në praktikën e mirë laboratorike.  

14.3. Regjistrin e personave juridik nga paragrafi 1 i këtij neni e mban dhe 
vazhdimisht e plotëson Ministria, dhe i njëjti duhet ta publikoj.  

14.4. Kërkesat e detajuara për personat juridik nga paragrafi 1 i këtij neni dhe metodat 
e vlerësimit, të referuara në këtë nen përcaktohen me aktet nënligjore të cilat i 
nxjerr Ministria duke u bazuar në legjislacionin në fuqi, standardet, kërkesat dhe 
udhëzimet e BE-së. 

 
Neni 15 

Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe regjistrat ELINCS dhe EINECS 
 
15.1. Në nivel ndërkombëtar, Ministria do të punojë drejt bashkëpunimit dhe 

shkëmbimit te të dhënave mbi substancat e reja të regjistruara në regjistrat 
ELINCS dhe EINECS. 

15.2. Ministri me aktet nënligjore përcakton mënyrën e publikimit dhe plotësimit të 
regjistrave nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
KAPITULLI IV 

KLASIFIKIMI, PAKETIMI DHE ETIKETIMI I KIMIKATEVE 
TË RREZIKSHME 

 
Neni 16 

Rregullat e përgjithshme 
 
Kimikatet e rrezikshme nuk mund të lëshohen në treg dhe në përdorim nëse ato nuk 
janë të klasifikuara, paketuara dhe etiketuara në përputhje me këtë ligj dhe me aktet 
nënligjore të nxjerra nga ky ligj. 
 

Neni 17 
Klasifikimi i substancave 

 
17.1. Substancat klasifikohen në bazë të përbërjes, sipas kategorizimit të përcaktuar 

me nenin 3 pika (i), të këtij ligji, duke marrë parasysh papastërtitë në rast kur 
përqendrimi i tyre tejkalon limitet e përqendrimit sipas paragrafit 3 të këtij neni.  

17.2. Principet e përgjithshme të klasifikimit dhe etiketimit të substancave dhe 
preparateve duhet të përcaktohen nga Ministria me aktet nënligjore.  

17.3. Ministri, me aktet nënligjore, duhet të publikoj listën e substancave të 
klasifikuara, sipas principeve nga paragrafi 1 dhe 2, të këtij neni, së bashku me 
klasifikimin dhe etiketimin e tyre të harmonizuar.  
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17.4. Substancat e rrezikshme të regjistruara në përputhje me paragrafin 3, të këtij 
neni, duhet, kur është e nevojshme, të karakterizohen me limite të përqendrimit 
apo me parametra të tjerë që mundësojnë vlerësimin e rreziqeve nga preparatet 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut që përmbajnë substance ose kimikate të 
rrezikshme si papastërti. 

 
Neni 18 

Paketimi i substancave 
 
18.1. Ndalohet lëshimi në treg dhe përdorimi i substancave të rrezikshme të cilat nuk i 

plotësojnë kushtet për paketim, siç janë: 
a) paketimi duhet të jetë dizajnuar dhe konstruktuar në mënyrë që të mos lejoj 

daljen jashtë të përmbajtjes, megjithatë, ky kusht nuk aplikohet atëherë kur 
përshkruhen edhe mjetet e sigurisë;  

b) materiali përbërës i paketimit dhe lidhjes nuk duhet të jetë subjekt i atakimit 
të padëshiruar nga përmbajtja apo të mund që kimikisht të formojë përbërje 
të rrezikshme në përbërjen e tyre.  

c) paketimi dhe mbërthimi duhet të jetë i fortë për të siguruar kështu që 
përmbajtjet në paketë nuk do të lirohen dhe se do t’i përballojnë streset 
normale dhe sfidat gjatë mbajtjes;  

d) kontejnerët e pajisur me mjete për mbyllje apo mbërthim duhet të jenë të 
dizajnuar në atë mënyrë që të mos lejojnë shkapërderdhjen e përmbajtjes;  

e) secili paketim i çfarëdo kapaciteti që përmban substanca të ngurta që janë të 
dedikuara për publikun e gjerë e që mbajnë etiketat ‘’shumë helmuese’’, 
‘’helmuese’’ dhe ‘’korrozive’’, sipas këtij ligji, duhet të jetë i mbërthyer 
fortë sa për t’i rezistuar prekjes nga fëmijët dhe duhet të ketë paralajmërimin 
për rrezikun.  

18.2. Paketimet e preparateve të rrezikshme, përfshirë këtu edhe paketimet për 
kimikate për përdorim të gjerë që mund të gjenden në treg, nuk duhet t’i ngjajnë 
paketimeve të zakonshme të ushqimeve apo paketimeve për përdorim të gjerë të 
të mirave.  

18.3. Specifikat teknike të pajisjeve nga paragrafi 1 pika (e) të këtij neni, duhet të 
caktohen me aktet nënligjore të cilat i nxjerr ministri.  

 
Neni 19 

Etiketimi i substancave 
 
19.1. Ndalohet lëshimi në treg dhe përdorimi i substancave të rrezikshme të cilat nuk i 

plotësojnë kushtet për etiketim në paketimet e tyre.  
19.2. Secili paketim i etiketuar duhet në mënyrë të qartë dhe të përhershme të 

përmbajnë informatat në vijim:  
a) emrin e substancën me një prej principeve të përcaktuara në nenin 17 

paragrafi 3 i këtij ligji, e nëse substanca nuk është e regjistruar, emri duhet 
t’i vihet duke përdorur ndonjë përshkrim të pranuar ndërkombëtarisht;  

b) emrin, adresën e plotë dhe numrin e telefonit të personit përgjegjës për 
lëshim në treg i cili mund të jetë prodhuesi, importuesi apo distributori;  
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c) simbolet e rrezikshme, ku përmenden, dhe ndikuesit e rrezikut të përfshirë 
në përdorim të substancës, në përputhje me aktet nënligjore të nxjerra nga 
ministri;  

d) shenjat standarde (R-shenja-) që tregojnë rreziqet e veçanta që dalin nga 
përfshirja e përdorimit të substancës, në përputhje me aktet nënligjore të 
nxjerra nga Ministri;  

e) shenjat standarde që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e sigurt të substancave 
(S-shenja), në përputhshmëri me aktet nënligjore të nxjerra nga Ministri;  

f) numri EC, i marrë nga regjistri EINECS, atëherë kur është i dhënë.  
19.3. Në raste të substancave irrituese, shumë të ndezshme, të ndezshme dhe 

oksiduese, treguesi i R-shenjës dhe S- shenjës nuk duhet të epen në paketim nëse 
paketimi nuk përmban më shumë se 125 ml. Kjo po ashtu aplikohet edhe në 
rastet kur vëllimi i njëjtë i substancave të dëmshme nuk dedikohen për publikun 
e gjerë.  

19.4. Treguesit, si ‘’nuk është helmuese’’, ‘’nuk është e dëmshme’’, apo treguesit të 
tjerë të ngjashëm nuk duhet të vendosen në paketim të substancave që janë 
subjekte të këtij ligji.  

19.5. Dispozitat e detajuara të implementimit të kushteve për etiketim, simboleve të 
rrezikut dhe treguesve dhe përdorimi i shenjës ”R” dhe shenjës “S”, ministri i 
përcakton me aktet nënligjore.  

19.6. Çdo njësi e paketimit të kimikateve të rrezikshme duhet të ofrohet së bashku me 
udhëzimet për përdorim në të gjitha gjuhët zyrtare, e harmonizuar me kushtet e 
caktuara nga ky ligj.  

 
Neni 20 

Reklamimi 
 
Çfarëdo reklamimi i substancave kimike që i takojnë një apo më shumë kategorive të 
specifikuara nga neni 3 pika (i) i këtij ligji, do të përfshijë referim të qartë dhe të 
dukshëm të kategorisë apo kategorive sipas këtij neni. 
 

Neni 21 
Lista e sigurisë teknike 

 
21.1. Shfrytëzuesit profesional duhet t’i ndërmarrin të gjitha masat e duhura për 

mbrojtjen e mjedisit, shëndetin e njeriut dhe sigurinë e punëtorëve në vendet e 
punës, para se substancat e rrezikshme të lëshohen në treg. Çdo prodhues ose 
distributor duhet të dorëzoi edhe listën e sigurisë teknike me informatat e 
nevojshme për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut. 

21.2. Lista e sigurisë teknike duhet të komunikohet në letër apo version elektronik. 
21.3. Prodhuesi, importuesi apo distributori duhet ti dorëzoj marrësit të Listës së 

sigurisë teknike të gjitha informatat e reja relevante mbi substancën që i bëhen të 
njohura për të.  

21.4. Rregullat e detajuara për elaborim, distribuim, përmbajtjen dhe formën e Listës 
së sigurisë teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, i përcakton ministri me akt 
nënligjor në përputhje me legjislacionin e BE-së në fuqi.  
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KAPITULLI V 
LËSHUARJA NË TREG DHE PËRDORIMI I KIMIKATEVE 

TË RREZIKSHME 
 

Neni 22 
Kushtet për lëshim në treg dhe përdorim të kimikateve 

 
22.1. Çdo person që do të lëshon në treg apo përdorë kimikatet ose preparatet e 

rrezikshme është i obliguar të plotëson kushtet specifike të përcaktuara nga 
Qeveria përmes akteve nënligjore, të bazuara në legjislacionin e BE-së.  

22.2. Me kushte specifike të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni kuptojmë:  
a) kushtet nën të cilat do të lëshohen në treg dhe do të përdoren kimikatet e 

rrezikshme;  
b) kushtet nën të cilat kimikatet dhe preparatet e rrezikshme do të ruhen në 

mënyrë të sigurt dhe kërkesat për menaxhime rreziku duke bërë 
identifikimin përmes vlerësimit të tij;  

c) kushtet nën të cilat do të bëhet importimi dhe eksportimi i kimikateve dhe 
preparateve të rrezikshme në dhe nga Kosova;  

d) përpilimi i listave për kimikatet dhe preparatet e rrezikshme të cilat do të 
futen në restrikcione të caktuara (qartë të definuar).  

 
Neni 23 

Plani nacional për siguri nga kimikatet 
 
23.1. Për udhëheqjen e qëndrueshme të politikës nacionale në lëmin e sigurisë nga 

kimikatet e rrezikshme, Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë nxjerr 
Planin Nacional për Siguri nga Kimikatet. 

23.2. Përmbajtjen, procedurën, afatin për adaptimin dhe freskimin e Planit Kombëtarë 
për Siguri Kimike do të vendos Ministria me akt të veçantë nënligjor. 

 
KAPITULLI VI 

MBIKËQYRJA DHE KONTROLLI 
 

Neni 24 
Organi përgjegjës për kimikate 

 
24.1. Ministri me akt nënligjor emëron organin përgjegjës për notifikimin e 

kimikateve i cili sipas dispozitave të këtij ligji kryen këto detyra: 
a) pranon dhe shqyrton notifikimin;  
b) mban evidencën për substancat e reja të regjistruara dhe aplikuesit për këto 

substanca;  
c) mban evidencën për të dhënat e grumbulluara prej personave fizik apo 

juridik;  
d) mban evidencën për të dhënat nga Lista e sigurisë-teknike;  
e) mban regjistrin për rastet e helmimeve;  
f) kontrollon dhe vërteton, deklaratat dhe udhëzimet për përdorim të kimikateve;  



 
Ligji Nr. 02/L-116 për kimikate 

 973 

g) organizon dhe bënë edukimin për mbrojtjen nga kimikatet e rrezikshme, si 
dhe mund të lëshon certifikatë për njohuritë e fituara për ndikimin e 
kimikateve të rrezikshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.  

h) kryen detyra tjera për të cilat ministri konsideron se janë të domosdoshme 
për implementimin dhe kontrollimin e duhur të ligjit.  

24.2. Mjetet financiare të nevojshme për funksionimin e organit nga paragrafi 1 i këtij 
neni, do të sigurohen nga Buxheti i Ministrisë. 

24.3. Buxheti nga paragrafi 2 i këtij neni përfshinë edhe mjetet për funksionimin e 
veprimtarive të personave juridik të cilët Ministria i autorizon për kryerjen e disa 
funksioneve teknike dhe laboratorike. 

 
Neni 25 

Mbikëqyrja administrative dhe inspektive 
 
25.1. Mbikëqyrjen administrative në zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore të nxjerra në bazë të tij, e kryen Ministria.  
25.2. Mbikëqyrjen inspektive në zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore të nxjerra në bazë të tij, e kryen inspektori i mjedisit.  
25.3. Personat fizik dhe juridik kanë obligim që inspektorit të mjedisit t’i mundësojnë 

mbikëqyrjen pa pengesa për të marrë shënime dhe informata të duhura lidhur me 
kimikatet.  

25.4. Inspektori i mjedisit në kryerjen e detyrës së inspektimit kontrollon hapësirat, 
objektet, aparaturat, pajisjet dhe dokumentacionin.  

 
Neni 26 

Të drejtat dhe detyrat e inspektorit 
 
Në kryerjen e detyrës inspektive, inspektori ka të drejtë dhe obligim të: 

a) ndaloj prodhimin, qarkullimin, përdorimin e kimikateve të rrezikshme si dhe 
sipas nevojës urdhëron shkatërrimin e tyre nëse konstaton se edhe përkundër 
përdorimit në mënyrën e duhur, kimikatet mund të shkaktojnë pasoja të 
dëmshme për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

b) ndaloj veprimtaritë që nuk i kanë plotësuar kushtet për prodhimin, lëshimin 
në treg dhe përdorimin e kimikateve të rrezikshme;  

c) urdhërojë eliminimin e mangësive në lidhje me prodhimin, qarkullimin dhe 
përdorimin e kimikateve të rrezikshme nëse ato mangësi vërtetë paraqesin 
rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;  

d) urdhërojë ekzaminimin e rregullt të kimikateve të rrezikshme për të 
rivlerësuar vetitë e tyre të rrezikshme;  

e) nëse ekzistojnë dyshime për ndryshimin e vetive të kimikateve merr mostrat 
për verifikim;  

f) ndalojë qarkullimin e kimikateve të rrezikshme nëse ambalazhet, paketimi 
dhe etiketimi i tyre nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji;  

g) ndalojë qarkullimin e kimikateve të rrezikshme nëse sipas mendimit të 
Organit përgjegjës për kimikate, dokumentacioni i kemikateve të rrezikshme 
nuk është në përputhje me këtë ligj;  
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h) urdhëroj masa tjera për të cilat është i autorizuar me këtë ligji dhe aktet 
nënligjore të nxjerra në bazë të ligjit.  

 
Neni 27 

Importimi, eksportimi dhe kalimi transit i kimikateve 
 
Në procesin e mbikëqyrjes të kimikateve të rrezikshme nga neni 3 pika i), nënpika (iv) 
deri (xv) i këtij ligji, inspektori mjedisor ka të drejtë dhe obligim të: 

a) ndaloj importimin e kimikateve të rrezikshme, lëshimi në treg i të cilave nuk 
është i lejuar në Kosovë dhe të urdhëroi që e njëjta t’i kthehet dërguesit;  

b) në bashkëpunim dhe në asistencë me doganierët të ndaloj kalimin transit të 
kimikateve të rrezikshme te të cilat ambalazhet, paketimi apo etiketimi nuk 
është në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe akteve nënligjore të 
miratuara në bazë të këtij ligji, si dhe të urdhëroj që kimikatet e rrezikshme 
të kthehen te dërguesi;  

c) urdhëroj zbatimin e masave tjera kur është në interes për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut dhe mjedisit gjatë importit, eksportit dhe kalimit transit 
të kimikateve.  

 
Neni 28 

Vendimi i inspektorit mjedisor 
 
28.1. Inspektori mjedisor vendimet i merr me shkrim. 
28.2. Inspektori mjedisor merr vendim gojor të menjëhershëm dhe jep urdhëresa 

gojore të cilat evidentohen në procesverbal vetëm në rastet si në vijim: 
a) kur rreziku për mjedisin, shëndetin dhe jetën e njerëzve kërkon që të 

veprohet menjëherë dhe pa vonesë;  
b) kur ekziston rreziku për fshehjen, ndryshimin apo shkatërrimin e provave në 

çoftë se nuk veprohet menjëherë.  
 

Neni 29 
E drejta në ankesë 

 
Personi juridik ose fizik i pakënaqur nga vendimet e organeve mbikëqyrëse dhe 
inspektive, të nxjerra në bazë të dispozitave të këtij ligji, kanë të drejt ankese sipas 
procedurës së përcaktuar me Ligjin e Procedurës Administrative. 
 

KAPITULLI VII 
SNAKSIONET ADMINSTRATIVE 

 
Neni 30 

Kundërvajtjet 
 
30.1. Me gjobë në të holla prej 5.000 deri 50.000 euro për kundërvajtje do të gjobitet 

personi juridik ose fizik, nëse: 
a) prodhon ose lëshon në treg substanca të reja pa notifikimin e Ministrisë, siç 

parashihet në nenet 4, 5, 6, 7 dhe 10 të këtij ligji; 
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b) në rast të çfarëdo ndryshimi apo njohurish të reja shkencore për rrezikun 
nga substanca e re nuk e informon Ministrinë;  

c) nuk i ofron Ministrisë informatat e nevojshme sipas neneve 6, 9 dhe 10, të 
këtij ligji.  

d) nuk i ruan shënimet dhe dëshmitë për ekzaminimin e substancës së re sipas 
nenit 12, të këtij ligji;  

e) lëshon në treg dhe përdorim kimikate të rrezikshme të cilat nuk janë të 
klasifikuara, paketuara dhe etiketuara në përputhje me këtë ligj dhe aktet 
nënligjore;  

f) reklamon substanca të rrezikshme në kundërshtim me dispozitat e nenit 20 
të këtij ligji.  

g) nuk ofron listën e sigurisë teknike apo ofron listë joadekuate të sigurisë 
teknike;  

30.2. Personi që shkelë parimin e konfidencialitetit, nga neni 11, i këtij ligji edhe pasi 
t’i ketë mbaruar punësimi, do të gjobitet për kundërvajtje në vlerë prej 1.000 
deri 10.000 €.  

30.3. Personi përgjegjës i personit juridik do të gjobitet me gjobë në vlerë prej 300 
deri në 1.500 €.  

 
KAPITULLI VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 31 
Miratimi i Planit Nacional 

 
Qeveria në propozim të Ministrisë nxjerr Planin Nacional për Sigurinë nga Kimikatet 
në afat prej dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 32 
Miratimi i akteve nënligjore 

 
Qeveria dhe ministri janë të detyruara që të gjitha aktet nënligjore të cilat dalin nga ky 
ligj, t`i nxjerrin në afat prej 24 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 33 
Harmonizimi i veprimtarive 

 
Personat juridik dhe fizik të cilët prodhojnë, lëshojnë në treg ose në përdorim kimikatet 
e rrezikshme nga neni 3 pika i) i këtij ligji, duhet t`i harmonizojnë veprimtaritë e tyre 
me dispozitat e këtij ligji në afat prej 24 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 34 
Shfuqizimi i dispozitave kundërshtuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet çdo dispozitë e më hershme që rregullon 
këtë fushë dhe që është në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 
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Neni 35 
Zbatimi i procedurës administrative 

 
Për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave që dalin nga ky ligj, do të 
zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurën administrative, përveç nëse nuk është 
përcaktuar ndryshe me këtë ligj. 
 

Neni 36 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi, pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNIMIK/REG/2008/8 
08.02.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 35 / 15 GUSHT 2008 



 977 

PUNA DHE SOCIALE 



 978 

 



 
Ligji Nr. 04/L-205 për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës 

 979 

LIGJI Nr. 04/L-205 
PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 979 
Kreu II: Organizimi dhe funksionimi i agjencisë ....................................................................................... 981 
Kreu III: Bashkëpunimi.............................................................................................................................. 986 
Kreu IV: Buxheti i agjencisë ...................................................................................................................... 987 
Kreu V: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare........................................................................................ 987 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton 
 

LIGJ PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon themelimin, organizimin, funksionimin, detyrat, përgjegjësitë dhe 
financimin e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Agjencia e Punësimit e Kosovës është ofrues publik i shërbimeve në tregun e 

punës, që ka për qëllim administrimin e tregut të punës dhe zbatimin e politikave të 
punësimit dhe aftësimit profesional. 

2. Shfrytëzuesit e shërbimeve të punësimit janë personat e papunë, punëkërkuesit, 
punëdhënësit, të punësuarit dhe shtetasit e huaj të cilët kanë për qëllim punësimin 
në Kosovë.  

3. Shërbimet e punësimit dhe aftësimit profesional për fuqinë punëtore mund të 
organizohen dhe sigurohen edhe nga ofrues jopublikë, të cilët kanë fushëveprim 
punësimin dhe aftësimin profesional të grupeve të specifikuara. 

4. Ofruesit jopublikë të akredituar, mund të kontraktohen nga Agjencia, në 
përputhshmëri me kornizën ligjore, për të ofruar shërbime punësimi dhe aftësimi 
profesional.  
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5. Të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimi, monitorimi i punës dhe raportet e ofruesve 
jo publik të shërbimeve në raport me Agjencinë, rregullohen me akt nënligjor të 
propozuar nga Ministria e të miratuar nga Qeveria. 

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorua në këtë ligj, kanë këtë kuptim: 

1.1. APRK - Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës që është ofruesi 
publik i shërbimeve në tregut të punës;  

1.2. Bordi Këshillues - organ këshillëdhënës që ofron këshilla për çështjet që 
kanë të bëjnë me tregun e punës dhe punësimin si dhe për zhvillimin dhe 
funksionimin e përgjithshëm të Agjencisë; 

1.3. Drejtori i Përgjithshëm - zyrtari më i lartë nga nëpunësit civil, përgjegjës 
për udhëheqjen e Agjencisë; 

1.4. AKK - Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve që përcakton dhe ruan një 
kornizë gjithëpërfshirëse kualifikimesh dhe rregullon njohjen e 
kualifikimeve;  

1.5. Masat aktive në tregun e Punës - masat që përbëhen nga përkrahja dhe 
intervenime të përkohshme për individë ose grupe të identifikuara me 
vështirësi për të hyrë në punësim në tregun e punës;  

1.6. Punësim - punësim të përshtatshëm, fitimprurës e të zgjedhur lirisht, në 
baza kontraktuale; 

1.7. Aftësimi dhe Riaftësimi Profesional - të gjitha aktivitetet që kanë për 
qëllim të ofrojnë njohuri dhe shkathtësi praktike për realizim efikas të 
aktiviteteve në kuadër të një profesioni apo një grupi profesionesh; 

1.8. Ofrues jo publik të punësimit dhe aftësimeve profesionale - të gjitha 
format tjera të organizimit institucional që ofrojnë shërbime të punësimit 
dhe aftësimeve profesionale në tregun e punës;  

1.9. Punëkërkuesit - të gjithë personat që kërkojnë punë duke përfshirë edhe 
personat që punojnë me orar të plotë, apo me orar jo të plotë, dhe personat 
që janë suspenduar përkohësisht nga puna; 

1.10. Të papunësuarit - personat të cilët janë të papunë, të aftë për punë dhe që 
aktivisht kërkojnë punë; 

1.11. Të punësuarit - personat fizik të cilët me punën e tyre, kryejnë shërbime 
me pagesë për Punëdhënësin; 

1.12. Punëdhënësit - personat fizik ose juridik të cilët ju sigurojnë punë të 
punësuarve dhe ju paguajnë pagën për punën ose për shërbimet e kryera; 

1.13. Organizatat e të punësuarve - sindikatat të cilat janë të pavarura, 
vullnetare, të themeluara për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të 
punësuarave; 

1.14. Organizatat e punëdhënësve - organizatat në të cilat punëdhënësit 
bashkohen vullnetarisht për mbrojtjen e interesave të tyre; 

1.15. Bashkëpunimi Ndërkombëtar - i referohet cilit do lloj të bashkëpunimit në 
sferën e punësimit dhe aftësimit profesional ndërmjet Agjencisë dhe 
entiteteve ndërkombëtare; 
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1.16. DPP - Departamenti përkatës i punës dhe punësimit si strukturë 
organizative në kuadër të MPMS-së;  

1.17. ZQP - Zyra Qendrore e Punësimit;  
1.18. QAP - Qendrat e Aftësimit Profesional, si strukturë organizative e APRK-së; 
1.19. ZP - Zyrat e Punësimit, si strukturë organizative e APRK-së;  
1.20. MPMS - Ministria përkatës e Punës dhe Mirëqenies Sociale; 
1.21. Grupet e cenueshme - punëkërkuesit apo të papunët si: nëna me shumë 

fëmijë, personat me moshën mbi pesëdhjetë (50) vjeç, të rinj nën moshën 
pesëmbëdhjetë (15) vjeç, të pa punë afatgjatë dhe personat të cilët janë në 
asistencë sociale; 

 
KREU II 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË 
 

Neni 4 
Themelimi 

 
1. Agjencia është organ i pavarur në kuadër të MPMS-së, me statusin e personit 

juridik në bazë të Ligjit për Administratën Shtetërore. 
2. Ky organ emërtohet si Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës. 
3. Selia e Agjencisë është në Prishtinë. 
4. Agjencia, ka logon dhe vulën e vet. Forma, përmbajtja e vulës rregullohet në 

pajtim me legjislacionin në fuqi.  
 

Neni 5 
Organizimi i Agjencisë 

 
1. Agjencia e Punësimit të Kosovës, ka këtë strukturë organizative: 

1.1. Zyra Qendrore e Agjencisë;  
1.2. Zyrat e Punësimit; 
1.3. Qendrat e Aftësimit Profesional;  
1.4. Drejtori i Përgjithshëm. 

2. Struktura organizative dhe sistematizimi i brendshëm, përcaktohet me Rregullore e 
cila propozohet nga ministria e miratohet nga Qeveria. 

 
Neni 6 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës Qendrore 
 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës Qendrore të Agjencisë, janë:  
1.1. zbatimi i politikave të MPMS-së në fushën e punësimit, aftësimit dhe 

riaftësimit profesional, përshtatur për personat e papunë, punëkërkuesit, 
punëdhënësit të punësuarit dhe shtetasit e huaj të cilët kanë për qëllim 
punësimin në Kosovë; 

1.2. monitorimi dhe koordinimi i zbatimit të masave dhe programeve aktive të 
tregut të punës; 

1.3. përgatitja e informacioneve, analizave për tregun e punës, hulumtimeve, dhe 
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studimeve për nevojat e tregut të punës si dhe shpërndarja e informatave me 
palët relevante të interesit në të gjitha nivelet; 

1.4. publikimi dhe Promovimi i punësimit; 
1.5. hartimi i kurrikulave, materialeve mësimore dhe procedurave të vlerësimit 

sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve përfshirë certifikimin e 
kandidatëve dhe njohjen e mësimit paraprak; 

1.6. kontraktimi i shërbimeve nga ofrues jopublikë të akredituar në fushën e 
aftësimit profesional, në profilet e avancuara dhe në profilet të cilat nuk 
zhvillohen në QAP-a;  

1.7. këshillimi dhe ofrimi i informatave lidhur me migracion e punës; 
1.8. të jep konfirmimin zyrtar në Departamenti e Shtetësisë, Azilit dhe 

Migracionit, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për lejimin e 
punës për të huaj, dhe lëshon vërtetim për lejimin e punës për tridhjetë (30) 
ditë, gjashtëdhjetë (60) ditë dhe nëntëdhjetë (90) ditë brenda një (1) një viti 
kalendarik, për të cilën kohë i huaji mund të punojë në Republikën e 
Kosovës; 

1.9. Propozimi për nismat legjislative nga fusha e politikave te punësimit dhe 
aftësimit profesional ose mbrojtjes së punësimit, tek zyrtarët përgjegjës të 
Ministrisë; 

1.10. Përgatitja e raporteve periodike dhe vjetore për Ministrinë lidhur me 
implementimin e Programit Vjetor dhe projekteve të veçanta; 

1.11. Identifikimi i nevojave për trajnimin/avancimin e stafit në nivel lokal me 
qëllim të përmirësimit të ofrimit te shërbimeve; 

1.12. Koordinimi i aktiviteteve me zyrat e punësimit, Qendrat për aftësime 
profesionale dhe Institucionet tjera relevante; 

1.13. Shpërndarja e detyrave nga Programi i Punës për Zyrat e punësimit dhe 
Qendrat e aftësimit profesional; 

1.14. Krijimi i partneritetit me komunitetin lokal dhe akterë të tjerë që si qëllim 
kanë punësimin e grupeve të cenueshme; si dhe, 

1.15. Kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara me Rregulloren e brendshme të 
Agjencisë. 

 
Neni 7 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrave të Punësimit 
 
1. Detyrat dhe përgjegjësit e Zyrave të Punësimit janë: 

1.1. regjistrimi, mbajtja e evidencës dhe freskimi i informatave për personat që 
kërkojnë punë; 

1.2. ofrimi i informatave dhe shërbimeve të këshillimit për të papunësuarit dhe 
punëkërkuesit me qëllim të punësimit të tyre; 

1.3. orientimi në karrierë dhe i mundësive të mësimit gjatë gjithë jetës bazuar në 
vlerësimin e nevojave të tyre; 

1.4. përgatitja e planit Individual të Punësimit për grupet e cenueshme; 
1.5. ndërmjetësimi i personave në punësim, propozimi për trajnime apo në masa 

dhe programe tjera aktive; 
1.6. zbatimi i detyrave dhe masave aktive në tregun e punës, të cilat konsistojnë 

në: 
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1.6.1. asistencë për kërkim pune;  
1.6.2. punë publike; 
1.6.3. aftësimi dhe ri-aftësimi profesional i fuqisë punëtore; 
1.6.4. stazhieri;  
1.6.5. praktika në punë; 
1.6.6. trajnimi në punë; 
1.6.7. subvencionimet e punësimit;  
1.6.8. vetëpunësimi dhe promovimi i ndërmarrësisë; 
1.6.9. rehabilitimi profesional për grupe te cenueshëm; 

1.7. harmonizimin e ofertës dhe kërkesës për vendet e lira të punës; 
1.8. dhënien e deklaratës së papunësisë e cila për punëkërkuesit dhe përfituesit e 

Skemës së Ndihmës Sociale të kategorisë së II-të do të shërbejë si 
marrëveshje në mes të Zyrës së Punësimit dhe të papunësuarit të regjistruar. 

 
Neni 8 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Qendrave të Aftësimit Profesional 
 
1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Qendrave të Aftësimit Profesional, janë: 

1.1. ofrimi i shërbimeve te aftësimeve profesionale, që kërkohen nga tregu i 
punës; 

1.2. vlerësimi dhe Certifikimi i kandidateve; 
1.3. njohja e mësimit paraprak; 
1.4. monitorimi i ofruesve tjerë të trajnimit që zhvillojnë trajnime me 

marrëveshje me agjencinë, vlerësimi dhe certifikimi i kandidatëve; 
1.5. përgatitja e Planin Individual te Trajnimit për kandidat që kryejnë punë 

praktike në kompani si dhe monitorimi, vlerësimi dhe certifikimi; 
1.6. përgatitja e informatave për ecurinë e trajnimeve; dhe 
1.7. kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara me akte tjera ligjore dhe 

nënligjore përkatëse. 
 

Neni 9 
Drejtori i Përgjithshëm i APRK-së 

 
Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë ka statusin e nëpunësit civil. Zgjedhja e tij bëhet në 
pajtim me dispozitat për emërimin e zyrtarëve të lartë drejtues, sipas Ligjit për 
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 10 
Përgjegjësitë e Drejtorit 

  
1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë, është përgjegjës për:  

1.1. administrimin dhe kryerjen e detyrave të Agjencisë; 
1.2. propozimin e strukturës organizative të Agjencisë;  
1.3. përfaqësimin e Agjencisë me palët e treta si në nivel kombëtar, ashtu edhe 

ndërkombëtar;  
1.4. propozimin e Programit të Punës së Agjencisë; 
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1.5. propozimin e ndryshimit dhe plotësimit të programit duke u bazuar në 
këshillat që i jep Bordi Këshillëdhënës dhe i dorëzon ato për aprovim në 
MPMS; 

1.6. propozimin e draft buxhetit vjetor; 
1.7. udhëheqjen me mjetet financiare që i ndahen Agjencisë nga Buxheti i 

Kosovës, dhe burime tjera të financimit; dhe  
1.8. detyrat tjera shtesë, të përcaktuara me Rregulloren për Organizimin e 

Brendshëm të Agjencisë.  
2. Në rastet kur Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për ndonjë arsye nuk mund të 

ushtrojë detyrën e tij, atëherë caktohet zëvendësi i përkohshëm sipas legjislacionit 
në fuqi.  

3. Dorëheqja dhe Shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë, bëhet në pajtim 
me rregullat ligjore për pozitat e larta drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës 
së Kosovës. 

4. Zyra e Drejtorit te Përgjithshëm, shërben si sekretariat i Bordit Këshillëdhënës. 
 

Neni 11 
Raportimi 

 
1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë, çdo gjashtë (6) muaj paraqet raportin për 

progresin e aktiviteteve të Agjencisë dhe çështjeve të tjera lidhur me punësimin 
dhe aftësimin profesional tek Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale. 

2. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë, sipas kërkesës së Ministrit të Punës dhe 
Mirëqenies Sociale i ofron informata tjera shtesë për gjendjen e gjithëmbarshme në 
tregun e punës, veçmas zbatimin e politikave të punësimit dhe aftësimit 
profesional. 

 
Neni 12 

Bordi Këshillëdhënës 
 
1. Bordi themelohet për të dhënë këshilla, për përgatitjen dhe zbatimin e politikave te 

punësimit dhe aftësimit profesional në tregun e punës dhe për zhvillimin e 
përgjithshëm dhe funksionimin e përgjithshëm të Agjencisë.  

2. Në përmbushje të mandatit, Bordi Këshillëdhënës kryen këto detyra:  
2.1. jep rekomandime për zbatimin e politikave te punësimit dhe aftësimit 

profesional në tregun e punës; 
2.2. siguron këshilla për Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë; 
2.3. analizon zbatimin e Programit dhe të Planit vjetor të punës së Agjencisë; 
2.4. jep këshilla dhe ndihmon Agjencinë në rritjen e performancës së sistemit të 

tregut të punës në koherencë me zhvillimet ekonomike kombëtare e 
ndërkombëtare;  

2.5. propozon pasqyrat buxhetore të zbatimit të programeve për punësim dhe 
aftësim profesional.  

3. Bordit Këshillëdhënës mund t’i caktohen detyra të tjera shtesë sipas Rregullores së 
brendshme të Agjencisë. 
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Neni 13 
Përbërja e Bordit Këshillëdhënës 

 
1. Bordi Këshillëdhënës përbëhet nga nëntë (9) anëtarë, nën kryesimin e Kryetarit të 

Bordit të zgjedhur nga anëtarët e tij. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë duhet të 
merr pjesë në takimet e Bordit.  

2. Bordi këshillëdhënës përbëhet me nga një përfaqësues të këtyre Institucioneve: 
2.1. Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale; 
2.2. Ministrisë së Financave; 
2.3. Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë;  
2.4. Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;  
2.5. Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sporteve; 
2.6. Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve; 
2.7. Organizatave të Punëdhënësve;  
2.8. Organizatave të Punëmarrësve; 
2.9. Asociacioni i Komunave të Kosovës. 

3. Anëtarët e Bordit Këshillëdhënës nominohen nga institucionet e cekura në 
paragrafin 2. të këtij neni. 

4. Përcaktimi i anëtareve të Bordit Këshillëdhënës, bëhet në bazë të vendimit të 
propozuar nga Ministria, e të nxjerrë nga Qeveria. 

5. Takimi i parë i Bordit Këshillëdhënës, udhëhiqet nga anëtari me i vjetër deri në 
përzgjedhjen e Kryetarit. 

6. Kryetari i Bordit Këshillëdhënës zgjidhet me propozimin e anëtarëve të bordit, me 
shumicë të thjeshtë votash përmes votës se fshehtë, në takimin e parë, me mandat 
prej tre (3) vjetësh.  

7. Mandati i anëtareve të Bordit Këshillëdhënës është tre (3) vjeçar. 
8. Bordi Këshillëdhënës mblidhet se paku gjashtë (6) herë në vit, në rastet e veçanta, 

Kryetari i Bordit mund të thërras takimet tjera sipas nevojës. 
9. Organizimi dhe funksionimi i Bordit Këshillëdhënës, përcaktohen me Rregullore të 

brendshme të punës se Bordit. 
10. Rregullorja e punës së Bordit Këshillëdhënës përgatitet nga anëtarët e Bordit në 

bashkëpunim me Agjencinë, e cila miratohet nga Ministri i Punës dhe Mirëqenies 
Sociale. 

 
Neni 14 

Ndërlidhja ndërmjet Agjencisë dhe MPMS-së 
 
1. MPMS, është përgjegjëse për hartimin e politikave të punësimit dhe të aftësimit 

profesional.  
2. MPMS-ja aprovon Programin Vjetor të punës së Agjencisë, për implementim të 

politikave të punësimit, përfshirë dhe të aftësimit profesional për tregun e punës. 
3. MPMS-ja miraton buxhetin e propozuar nga Agjencia dhe e dorëzon për aprovim 

në Qeveria në përputhshmëri me Ligjin. 
4. MPMS-ja është përgjegjëse për monitorim të implementimit të politikave të 

punësimit dhe aftësimit profesional dhe mund të propozojë masa për përmirësimin 
e tyre. 
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5. Agjencia organizon dhe koordinon planifikimin vjetor për implementim të 
politikave vjetore të punësimit dhe të aftësimit profesional të hartuara nga MPMS-
ja dhe e dorëzon planin vjetor të punës për miratim në MPMS, përfshirë dhe 
buxhetin. 

 
Neni 15 

Licencimi i ofruesve jopublik 
 
1. Licencimi i ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit, bëhet nga Ministria e 

Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
2. Monitorimi i Punës së ofruesve jopublik të shërbimeve të punësimit bëhet nga 

Agjencia.  
3. Licencimi ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit, rregullohet me akt nën-

ligjor të nxjerr nga Ministria. 
 

KREU III 
BASHKËPUNIMI 

 
Neni 16 

Bashkëpunimi kombëtar dhe ndërlidhja me Autoritetin Kombëtar të  
Kualifikimeve dhe MASHT-in 

 
1. Agjencia zhvillon marrëdhënie bashkëpunimi me të gjitha palët e interesit në nivel 

kombëtar dhe lokal, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve që ofrohen 
në përputhje me kornizën ligjore.  

2. Agjencia delegon përfaqësues në borde të ndryshme dhe siguron informata 
relevante të tregut të punës për institucione/organizata me të cilët bashkëpunojnë, 
sipas kërkesës. 

3. Agjencia angazhon Zyrat e veta lokale në borde të komuniteteve lokale dhe 
regjionale duke u dhënë mandatin për pjesëmarrje aktive dhe për informata për 
aspektet dhe zhvillimet që kanë të bëjnë me punësimin.  

4. Agjencia dhe MASHT, shkëmbejnë informata relevante për tregun e punës dhe 
propozojnë aktivitete të përbashkëta me institucionet e MASHT-it që kanë për 
synim të mbështesin orientimin cilësor në karrierë dhe kalimin e 
nxënësve/studentëve në punë, në të gjitha nivelet.  

5. APRK bashkëpunon me AKK-në për të përmirësuar cilësinë dhe relevancën e 
aftësimit profesional në tregun e punës që ofrohet në kuadër të programit të 
masave aktive. 

 
Neni 17 

Bashkëpunimi ndërkombëtar 
 
Agjencia bën zbatimin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare nga fusha e punësimit dhe 
aftësimit profesional të nënshkruara nga MPMS-ja, sipas autorizimit të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. 
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KREU IV 
BUXHETI I AGJENCISË 

 
Neni 18 
Buxheti 

 
1. Funksionimi i Agjencisë financohet nga Buxheti i Kosovës dhe donatorët e 

mundshëm, në pajtim me ligjet e zbatueshme. 
2. Agjencia, ka linjën e veçantë buxhetore në kuadër të buxhetit të Ministrisë së 

Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
3. Buxheti i Agjencisë, propozohet në bazë të Programit të paraparë vjetor të punës. 
4. Buxheti i Agjencisë, shqyrtohet dhe miratohet në procesin e rregullt buxhetor, në 

pajtim me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. 
5. Shërbimet që ofrohen nga Agjencia janë pa pagesë për grupet e cenueshme në 

tregun e punës.  
6. Agjencia mund të gjenerojë të hyra përmes shitjes së produkteve të krijuara në 

Qendrat e aftësimit profesional, si dhe të hyrave tjera të përcaktuara me akte ligjore 
dhe nënligjore. 

7. Aktiviteti i aftësimit profesional në Agjenci do të ketë një linjë të veçantë 
buxhetore në APRK. Financat nga Buxheti i Republikës së Kosovës, donatorët dhe 
ato të gjeneruara përmes shitjes së produkteve të krijuara të qendrave të aftësimit 
profesional shërbejnë për blerjen e materialeve te trajnimit dhe blerjen e 
shërbimeve nga ofruesit tjerë. 

8. Të hyrat e gjeneruara përmes shitjes së shërbimeve të parapara duhet të 
shpërndahen dhe menaxhohen sipas ligjeve të aplikueshme. 

 
KREU V 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 19 
Kalimi i stafit dhe strukturave të DPP-së në APRK 

 
1. Numri i vendeve të punës, stafi, pagat, pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme që do 

të transferohet nga MPMS në Agjenci do të vendoset dhe aprovohet përmes një 
Protokolli apo Memorandumi ndërmjet menaxhmentit të MPMS-së dhe Agjencisë.  

2. Protokolli do të përgatitet nga një grup punues i emëruar nga Ministri i Punës dhe 
Mirëqenies Sociale më së voni gjashtëdhjetë (60) ditë nga data e aprovimit të këtij 
ligjit. 

3. Bazuar në këtë Protokoll, rregullorja e rishikuar për strukturën organizative te 
MPMS-së dhe të Agjencisë, do të përgatitet dhe aprovohet në përputhshmëri me 
ligjin.  

4. Divizionet e DPP-së në MPMS, të cilat barten në strukturën e brendshme 
organizative të Agjencisë, janë: 
4.1. Divizioni për Monitorim dhe Koordinim i zyrave te punësimit; 
4.2. Divizioni për Aftësim Profesional;  
4.3. Zyrat e Punësimit; 
4.4. Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional. 
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Neni 20 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në afat prej gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e këtij Ligji të përcaktuara si 
dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 21 

Hyrja në fuqi  
 
Ky ligji hyn në fuqi me 1 janar 2015.  
 
Ligji nr. 04/L-205 
12 dhjetor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-058-2013, datë 30.12.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 1 / 09 JANAR 2014, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-083 
PËR REGJISTRIMIN DHE EVIDENCËN E TË PAPUNËSUARVE 

DHE PUNËKËRKUESVE 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR REGJISTRIMIN DHE EVIDENCËN E TË PAPUNËSUARVE 
DHE PUNËKËRKUESVE 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohen mënyrat, procedurat, kushtet e regjistrimit, evidentimit dhe 
çregjistrimit të të papunësuarve dhe punëkërkuesve që kërkojnë punë në Qendrën 
Rajonale të Punësimit përkatësisht Zyrën Komunale të Punësimit në territorin e 
Republikës së Kosovës. Gjithashtu, ky ligj rregullon ndërmjetësimin në punësim, 
orientimin profesional, veprimtaritë arsimore që synojnë rritjen e punësimit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Të papunësuarit - janë të gjithë personat prej moshës tetëmbëdhjetë (18) 
deri gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç, të cilët janë të papunë (as të punësuar me 
pagë, as të vetëpunësuar) të cilët kërkojnë punë aktivisht dhe janë të 
gatshëm për punë; 

1.2. Punëkërkuesit - janë të gjithë personat që kërkojnë punë duke përfshirë 
edhe personat që punojnë me orar të plotë apo gjysmë orari dhe personat që 
janë suspenduar përkohësisht nga puna; 

1.3. Punëdhënësi - personi fizik ose juridik i cili i siguron punë të punësuarit 
dhe i paguan pagën për punën ose për shërbimet e kryera; 

1.4. Kartela e të papunësuarit - është një dokument zyrtar i Zyrës së Punësimit 
përmes së cilës vërtetohet regjistrimi i një personi si punëkërkues në Zyrën 
përkatëse të Punësimit; 

1.5. Aftësimi dhe riaftësimi profesional - është një aktivitet që synon të 
sigurojnë njohuri, aftësi dhe qëndrime të nevojshme për performancë 
efikase brenda një profesioni apo një grupi profesionesh; 
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1.6. MPMS - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale; 
1.7. DPP - Departamenti i Punës dhe Punësimit; 
1.8. DivPP - Divizioni i Punës dhe Punësimit; 
1.9. QRP - Qendra Rajonale për Punësim - Zyra të Punësimit në kuadër të 

cilave veprojnë Zyre komunale të Punësimit dhe për punën e tyre i 
raportojnë Divizionit të Punës dhe Punësimit. 

1.10. ZKP - Zyra Komunale të Punësimit - Zyra të Punësimit të cilat për punën 
e tyre i raportojnë Qendrës Rajonale për Punësim. 

1.11. Për Qendrat Rajonale për Punësim dhe Zyre Komunale të Punësimit, në 
tekstin e mëtejmë të këtij ligji do të përdoret nocioni Zyrat e Punësimit. 

 
Neni 3 

Mbajtja e evidencës 
 
1. Zyra e Punësimit mban evidenca për: 

1.1. të papunësuarit;  
1.2. punëkërkuesit;  
1.3. këshillim dhe orientim profesional;  
1.4. punëdhënësit të cilët shfrytëzojnë shërbimet e Zyrave të Punësimit.  

 
Neni 4 

Regjistrimi dhe Evidencat për të papunësuarit dhe punëkërkuesit 
 
1. Regjistrimi dhe evidenca e të papunësuarve dhe punëkërkueseve, bëhet në Zyrat e 

Punësimit të menaxhuara dhe administruara nga Ministria. 
2. Të papunësuarit dhe punëkërkuesit duhet të lajmërohen për regjistrim dhe evidencë 

në Zyrat e Punësimit sipas vendbanimit të tyre. 
3. Për regjistrim dhe evidentim në Zyrat e Punësimit, të papunësuarit dhe 

punëkërkuesit duhet të lajmërohen personalisht dhe me vete të sjellin: 
3.1. letërnjoftimin valid;  
3.2. dëshmitë për përgatitjen shkollore; dhe  
3.3. dëshmitë për trajnimet eventuale të kryera.  

4. Shtetasi i huaj apo personi pa shtetësi mund të regjistrohet si i papunë, nëse ka leje 
të qëndrimit në kohë të përkohshme ose të përhershme në Republikën e Kosovës. 

5. Të papunësuarit dhe punëkërkuesit nuk mund të jenë në evidencë njëkohësisht, në 
dy apo më tepër Zyra të Punësimit. 

6. Për ndërrimin e vendbanimit, në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh i 
papunësuari obligohet që ta informojë ZP-në. 

7. Evidencën për të papunësuarit dhe punëkërkuesit i mbajnë Zyrat e Punësimit, në 
kartela të veçanta dhe në bazën e të dhënave në mënyrë elektronike. 

 
Neni 5 

I papunësuari 
 
1. Sipas këtij ligji, i papunësuar konsiderohet personi i cili: 

1.1. nuk është i punësuar; 
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1.2. është në moshë pune mbi tetëmbëdhjetë (18) deri gjashtëdhjetë e pesë (65) 
vjet; 

1.3. është i aftë për punë; 
1.4. aktivisht kërkon punë; 
1.5. është i evidentuar në Zyrat e Punësimit; 
1.6. është shtetas i Republikës së Kosovës dhe jeton në Kosovë; 
1.7. Për shtetasin e huaj i cili ka leje të qëndrimit në kohë të përkohshme ose të 

përhershme në Republikën e Kosovës; 
1.8. nuk është nxënës dhe student i rregullt, në studimet themelore; 
1.9. nuk është i pensionuar. 

 
Neni 6 

Kartela e papunësisë 
 
1. Zyrat e Punësimit plotësojnë dhe mbajnë kartelë të papunësisë, për të papunësuarit 

dhe punëkërkuesit të cilët paraqiten për herë të parë në Zyrat e Punësimit. 
2. Kartela e të papunësuarit dhe punëkërkuesit përmban: 

2.1. të dhënat personale të të papunësuarit-punëkërkuesit; 
2.2. kualifikimin profesional të të papunësuarit – punëkërkuesit; 
2.3. aftësimin profesional të punëkërkuesit pas shkollimit; 
2.4. riaftësimin profesional të punëkërkuesit; 
2.5. gjendjen socio-materiale të punëkërkuesit; 
2.6. statusin familjar të punëkërkuesit; 
2.7. rekomandimin për ndërmjetësim në punësim të punëkërkuesit, si dhe 
2.8. të dhëna të tjera të cilat janë me interes për punëkërkuesin dhe Zyrën e 

Punësimit. 
3. Kartelat me të dhënat sipas paragrafit 2. të këtij neni, mbahen në statistikën e 

arkivit të Zyrës së Punësimit. 
4. Krahas kartelës së papunësisë, Zyrat e Punësimit lëshojnë edhe kartelën personale 

evidentuese për të papunësuarit dhe punëkërkuesit, me qëllim të mbajtjes së 
evidencës së saktë lidhur me statusin e të papunësuarit dhe punëkërkuesit, me afate 
kohore të përcaktuara nga Zyra e Punësimit. 

 
Neni 7 

Lajmërimi në Zyrat e Punësimit 
 
1. Të papunësuarit dhe punëkërkuesit lajmërohen në Zyrat e Punësimit për t’u 

informuar për mundësitë e punësimit, vendet e lira të punës, këshillimin për 
punësim, këshillime profesionale, këshillime për aftësim dhe riaftësim profesional 
dhe ndërmjetësim në punësim. 

2. Në bazë të dokumenteve dhe deklaratës me shkrim të ofruara nga i papunësuari 
dhe punëkërkuesi të përcaktuara me këtë ligj, Zyrat e Punësimit regjistrojnë të 
papunësuarin dhe punëkërkuesin. 

3. Të gjitha shërbimet të cilat i ofrojnë Zyrat e Punësimit janë pa pagesë. 
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Neni 8 
Obligimet e Zyrave të Punësimit 

 
1. Zyrat e Punësimit janë të obliguara që në bazë të të dhënave të grumbulluara nga 

punëdhënësit për nevojat e punësimit, ta njoftojë të papunësuarin dhe 
punëkërkuesin mbi mundësitë dhe kushtet për punësim. 

2. Zyrat e Punësimit ofrojnë këto shërbime dhe angazhohen për: 
2.1. evidentimin e të papunëve dhe punëkërkuesve; 
2.2. këshillimin profesional për punësim dhe udhëzimin në karrierë; 
2.3. informimin mbi mundësitë e punësimit; 
2.4. përgatitjen dhe ndërmjetësimin në punësim; 
2.5. përkrahjen për vetëpunësim; 
2.6. informimin për mundësitë e aftësimit dhe riaftësimit; 
2.7. harmonizimin e ofertës dhe kërkesës për vendet e lira të punës; 
2.8. ofrimin e ndihmës teknike dhe profesionale të të papunësuarve, punëkër-

kuesve dhe punëdhënësve. 
2.9. Dhënien e deklaratës së papunësisë, e cila për kërkuesit dhe përfituesit e 

Skemës së Ndihmës Sociale të kategorisë së II-të do të shërbejë si 
marrëveshje në mes të Zyrës së Punësimit dhe të papunësuarit të regjistruar. 

2.10. Deklarata e papunësisë duhet të jetë e nënshkruar nga Zyra e Punësimit dhe 
personi i regjistruar si i papunësuar. 

2.11. Zyra e Punësimit në çdo kohë do të lëshojë deklaratën e papunësisë, për të 
gjithë të papunësuarit të cilëve do t'u nevojitet në procesin e ri-aplikimit për 
ndihmë sociale. 

 
Neni 9 

Obligimet e të papunësuarve dhe punëkërkuesve 
 
1. I papunësuari obligohet të paraqitet në Zyrat e Punësimit, rregullisht çdo tre (3) 

muaj dhe në çdo thirrje të Zyrave të Punësimit, ku me atë rast duhet të prezantojë 
letërnjoftimin dhe kartelën personale të evidentimit. 

2. I papunësuari, ka për obligim që të: 
2.1. kërkojë punë aktivisht dhe t’i drejtohet drejtpërdrejt punëdhënësit për 

punësim; 
2.2. përgatisë planin individual për punë, bashkërisht me Zyrat e Punësimit; 
2.3. marrë pjesë në masat aktive të punësimit, në pajtueshmëri me ligjin dhe 

planin individual të punësimit; 
2.4. mos refuzojë punësimin dhe aftësimin e ofruar adekuat sipas udhëzimit të 

Zyrave të Punësimit. 
2.5. mos refuzoj nënshkrimin e deklaratës së papunësisë. 

3. Punëkërkuesi obligohet të paraqitet në Zyrën e Punësimit, së paku dy herë në vit. 
4. Të papunësuarit dhe punëkërkuesit që realizojnë të drejtat e përcaktuara me këtë 

ligj, janë të obliguar të lajmërojnë Zyrën e Punësimit për çdo ndryshim i cili 
ndikon në realizimin ose humbjen e të drejtës, më së voni në afatin prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita kur ka pasuar ndryshimi. 
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Neni 10 
Ndërprerja e mbajtjes në evidencë të të papunësuarve dhe punëkërkuesve 

 
1. Zyrat e Punësimit ndërpresin mbajtjen e të papunësuarit në evidencë, nëse: 

1.1. themelon marrëdhënie pune; 
1.2. regjistron ndonjë biznes dhe realizon të ardhura mujore; 
1.3. bëhet nxënës apo student i rregullt në studimet themelore; 
1.4. plotëson kushtet për pensionim të parakohshëm apo pension invalidor në 

pajtim me ligjin; 
1.5. refuzon të hyjë në ndonjë trajnim apo e ndërpret pa arsye atë; 
1.6. është në paraburgim, apo fillon të mbajë burgun në kohëzgjatje mbi gjashtë 

(6) muaj; 
1.7. nuk paraqitet në Zyrat të Punësimit dy (2) herë radhas mbi gjashtë (6) muaj; 
1.8. është shtetas i huaj dhe i ndërpritet leja e qëndrimit të përkohshëm apo të 

përhershëm; 
1.9. çregjistrohet nga evidenca; 
1.10. vërtetohet se kryen punë pa kontratë. 

2. Punëkërkuesit i ndërpritet mbajtja në evidencën e ZP-së, në këto raste: 
2.1. nëse gjatë një viti kalendarik nuk paraqitet në Zyrat e Punësimit; 
2.2. .me kërkesën e tij; 
2.3. në rastet e parapara në nën-paragrafët, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. të paragrafit 1. 

të këtij neni; 
2.4. Punëkërkuesit të cilit i ndërpritet mbajtja në evidencë, mundet përsëri të 

hyjë në evidencë si punëkërkues, pas kalimit të afatit gjashtë (6) mujor, nga 
data e ndërprerjes. 

 
Neni 11 

Fshirja nga evidenca e të papunësuarve dhe punëkërkuesve 
 
1. I papunësuari dhe punëkërkuesi fshihet nga evidenca e të papunëve në Zyrat të 

Punësimit, nëse: 
1.1. mbush moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeçare; 
1.2. bëhet plotësisht i paaftë për punë, në pajtim me ligjin; 
1.3. në rast të vdekjes; 
1.4. nuk lajmërohet në ZP-ë pa arsye dy paraqitje radhas mbi gjashtë (6) muaj; 
1.5. refuzon ndërmjetësimin e ofruar për punësim që i ofron ZP-ja, që i 

përgjigjet përgatitjes profesionale; 
1.6. refuzon trajnimin e ofruar nga ZP-ja, apo braktis trajnimin pa arsye; 
1.7. vërtetohet se deklarata e dhënë për papunësinë është e pavërtetë; 
1.8. nuk lajmërohet te punëdhënësi që është dërguar nga ZP-ja për ndërmjetësim 

në punësim, që i përgjigjet profesionit dhe shkathtësive të tij; 
1.9. refuzon të sjellë dëshmi në ZP-ë mbi kërkimin aktiv të punës; 
1.10. refuzon të vërtetojë planin individual për punësim, apo nuk i përmbahet 

planit individual; 
1.11. refuzon apo me fajin e tij, braktis pjesëmarrjen në masën aktive të 

punësimit. 
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Neni 12 
Ri-evidentimi 

 
Të papunësuarit dhe punëkërkuesit të cilët janë ndërprerë dhe fshirë nga evidenca, kanë 
të drejtë të ri regjistrohen përsëri në Zyrat e Punësimit si të papunë, pas pushimit të 
ndonjërës prej rrethanave të përcaktuara me dispozitat e nenin 10 dhe 11 të këtij ligji, 
pas kalimit të afatit prej gjashtë (6) muajsh, përkatësisht për punëkërkuesin 
dymbëdhjetë (12) muaj. 
 

Neni 13 
E drejta e qasjes në të dhënat personale 

 
I papunësuari dhe punëkërkuesi ka të drejtë të shikojë të dhënat personale të cilat 
mbahen për të në evidencën e Zyrave të Punësimit dhe të kërkojë korrigjimin e të 
dhënave, nëse eventualisht ka ndonjë gabim ose parregullsi. 
 

Neni 14 
Evidencat e posaçme 

 
1. Përveç evidencës për të papunësuarit dhe punëkërkuesit, në kuadër të Zyrave të 

Punësimit mbahen edhe evidenca për: 
1.1. vendet e lira të punës; 
1.2. shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi të cilët kërkojnë punë; 
1.3. shtetasit e Republikës së Kosovës të cilët janë në punë të përkohshme jashtë 

vendit me ndërmjetësimin e Zyrave të Punësimit. 
 

Neni 15 
Evidenca për punëdhënësit 

 
1. Evidencat për punëdhënësit të cilit shfrytëzojnë shërbimet e Zyrave të Punësimit, 

udhëhiqen në bazë të paraqitjes së kërkesave të tyre lidhur me nevojat për punëtorë 
në bazë të identifikimit gjatë hulumtimit të tregut të punës; 

2. Evidenca mbahet në kartelë të veçantë të punëdhënësit. Kartela përmban të dhëna 
për: 
2.1. emrin e firmës së punëdhënësit;  
2.2. selinë dhe adresën;  
2.3. shifrën e veprimtarisë dhe llojin e veprimtarisë;  
2.4. numrin e të punësuarve;  
2.5. nevojat për punësim dhe llojin e shërbimeve, të cilat punëdhënësi dëshiron ti 

shfrytëzojë në Zyrat e Punësimit;  
2.6. shënime të tjera të nevojshme për udhëheqjen e evidencës. 

 
Neni 16 

Përgjegjësia disiplinore 
 
Shërbyesit Civil në Zyrat e Punësimit të cilët nuk e zbatojnë ose veprojnë në kundërshtim 
me këtë ligj, i nënshtrohen përgjegjësisë disiplinore konform legjislacionit në fuqi. 
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Neni 17 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ministria, në afat prej gjashtë (6) muajsh, prej hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të nxjerrë 
akte nënligjore për zbatimin e drejtë dhe të plotë të tij. 
 

Neni 18 
Shfuqizimi i akteve 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat 
janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 19 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
 
Ligji Nr. 04/L-083 
06 prill 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-013-2012, datë 26.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 12 / 15 MAJ 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-200 
PËR GREVA 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR GREVA 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim garantimin e lirive dhe të drejtave, lidhur me organizimin dhe 
pjesëmarrjen e të punësuarve në Kosovë në grevë sipas standardeve ndërkombëtare. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Me këtë ligj rregullohen dhe përcaktohen të drejtat e të punësuarve në grevë, kushtet 
dhe mënyra e organizimit të grevës, si dhe të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve dhe 
punëdhënësve gjatë mbajtjes së grevës. 
 

Neni 3 
Organizimi i grevës në organet shtetërore 

 
Të punësuarit në Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, Shërbimet e 
Zjarrfikësve, Shërbimet Emergjente Shëndetësore dhe në organet e tjera me interes të 
veçantë për Republikën e Kosovës, nuk kanë të drejtë në organizimin e grevës, nëse me 
ligj të veçantë nuk është rregulluar ndryshe. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Greva - ndërprerje e organizuar e punës nga ana e të punësuarve me qëllim 
të realizimit të të drejtave dhe interesave ekonomike, sociale dhe 
profesionale nga marrëdhënia e punës;  

1.2. Grevistët - të punësuarit të cilët pakënaqësinë e tyre lidhur me të drejtat, 
kushtet e punës, interesat ekonomike, sociale dhe profesionale i shprehin me 
anë të grevës;  
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1.3. Këshilli Grevist - organ i përkohshëm i zgjedhur nga të punësuarit që 
përfaqëson interesat e të punësuarve dhe udhëheq e koordinon grevën në 
emrin e tyre.  

1.4. Shërbime të rëndësisë jetike - shërbimet të cilat për shkak të ndërprerjes së 
punës mund të shkaktojnë rrezikshmërinë e jetës dhe shëndetit të njerëzve 
ose mund të shkaktojnë dëme të përmasave të mëdha.  

 
Neni 5 

Pjesëmarrja në Grevë 
 
1. Organizatat sindikale, apo gjysma e të punësuarve të një organizate të caktuar 

punuese, ku nuk ka organizim sindikal, kanë të drejt të organizojnë greva, për ti 
mbrojtur interesat e tyre ekonomike, sociale dhe profesionale.  

2. Pjesëmarrja në grevë është vullnetare;  
3. I punësuari nuk mund të detyrohet të marrë pjesë në grevë kundër vullnetit të tij.  
 

Neni 6 
Kushtet e përgjithshme për organizimin e grevës 

 
1. Greva është e ligjshme kur plotësohen kushtet e më poshtme:  

1.1. organizohet nga një sindikatë, që ka cilësinë e personit juridik dhe është e 
regjistruar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale;  

1.2. organizohet nga gjysma e të punësuarve brenda një organizate punuese;  
1.3. ka për qëllim të realizojë kërkesat nga marrëdhënia e punës, sipas ligjit dhe 

Kontratës së punës;  
1.4. kur sindikata, nga njëra anë, dhe organizata e punëdhënësve, nga ana tjetër, 

janë përpjekur më parë të bien dakord lidhur me kërkesat e tyre; 
1.5. nuk është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. 

 
Neni 7 

Arsyet e mbajtjes së Grevës 
 
1. Arsyet për ngritjen e të punësuarve në greva mund të jenë:  

1.1. moszbatimi i dispozitave ligjore të cilat mbrojnë interesin e punëtorëve;  
1.2. mos përmbushja e kërkesave ligjore të tyre, të cilat mbështeten në mbrojtjen 

e interesave sociale të punëtorëve;  
1.3. për shkak të mos pagesave të pagave;  
1.4. pasigurisë në punë;  
1.5. moszbatimi i dispozitave të Kontratës së Përgjithshme Kolektive dhe 

Kontratës së Punës, e lidhur në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, si dhe  
1.6. për arsye të tjera të cilat kanë mbështetje në ligjet e zbatueshme të vendit 

tonë apo në konventa ndërkombëtare të punës.  
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Neni 8 
Paralajmërimi i grevës 

 
1. Këshilli i grevistëve ka për obligim të paralajmërojë grevën tek punëdhënësi dhe 

sindikata;  
2. Këshilli i grevistëve ka për obligim që të paralajmërojë grevën jo më vonë se shtatë 

(7) ditë nga dita e caktuar për fillimin e grevës, duke ua dorëzuar vendimin për 
ngritjen në grevë organit të qeverisjes dhe organit punëdrejtues të organizatës, 
përkatësisht punëdhënësit.  

3. Vendimin përmes të cilit paralajmërohet greva, duhet të përmbajë:  
3.1. arsyet për mbajtjen e grevës;  
3.2. kërkesat e punëtorëve;  
3.3. vendin ku do të mbahet greva;  
3.4. kohën e fillimit dhe ditën e mbajtjes së grevës, si dhe  
3.5. kërkesën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mënyrë paqësore;  

4. Greva paralajmëruese mund të zgjasë deri në një (1) orë në ditë.  
5. Këshilli Grevist ka për detyrë dhe përgjegjësi që gjatë kohës së mbajtjes së grevës, 

të mbajë rendin dhe qetësinë.  
6. Në rastet kur greva del jashtë kontrollit, Këshilli Grevist detyrohet t’i lajmërojë 

organet kompetente për mbajtjen e rendit.  
 

Neni 9 
Organizimi i grevës 

 
1. Greva dhe greva e paralajmëruar mundë të organizohen, në: 

1.1. ndërmarrje - greva te punëdhënësi;  
1.2. degë apo veprimtari - greva sipas veprimtarisë;  
1.3. nivel vendi - greva e përgjithshme.  

2. Greva nuk mund të fillojë para procedurës së bisedimeve në mes punëtorëve dhe 
punëdhënësit, në mënyrë që të gjendet ndonjë zgjidhje për plotësimin e kërkesave 
të punëtorëve pa organizimin e grevës. 

3. Vendimin për ngritjen e punëtorëve në grevë, në një organizatë, në një pjesë të 
organizatës ose të punëdhënësi, e merr organi i organizatës sindikale apo më 
shumë se gjysma e të punësuarve.  

4. Vendimin për ngritjen e punëtorëve në grevë, në nivel federate apo veprimtarie, e 
merr organi i sindikatës, përfaqësuese të kësaj federate apo veprimtarie.  

5. Vendimin për ngritjen e punëtorëve në grevë të përgjithshme e merr organi 
kompetent, sipas statutit të sindikatës.  

6. Greva organizohet në pajtim me këtë ligj dhe aktet e tjera që janë në përputhje me 
këtë ligj.  

 
Neni 10 

Mënyrat e Organizimit të Grevës 
 
1. Greva mund të organizohet, përmes:  

1.1. ndërprerjes së punës në vendin e punës;  
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1.2. tubimit të të punësuarve në hapësirat e punës;  
1.3. mungesës së të punësuarave nga puna;  
1.4. tubimit të të punësuarve jashtë ambienteve të punës, dhe në hapësira tjera.  

 
Neni 11 

E drejta për grevë 
 
1. Pjesëmarrja në greva lejohet nëse parashihet me ligj, me kontratën kolektive dhe 

me statutin e sindikatës. 
2. I punësuari nuk mund të jetë i diskriminuar për shkak të organizimit dhe 

pjesëmarrjes në grevë; 
3. Punëtorit nuk mundë t’i ndalohet e drejta për grevë, as të përdoret masa e 

ndëshkimit për të përfunduar grevën në kuptim të paragrafit 1. të këtij neni.  
4. Ndaj të punësuarit mund të inicohet procedurë disiplinore, për organizimin dhe 

pjesëmarrjen në grevën që është në kundërshtim me ligjin.  
 

Neni 12 
Këshilli Grevist 

 
1. Këshilli Grevist udhëheq me grevën dhe përfaqëson interesat e grevistëve.  
2. Këshilli Grevist dhe përfaqësuesit e organeve të punëdhënësit që janë 

paralajmëruar për grevën, prej datës së paralajmërimit të grevës dhe gjatë grevës, 
kanë për detyrë që të insistojnë t’i zgjidhin kërkesat e tyre me marrëveshje.  

3. Këshilli Grevist dhe të punësuarit të cilët marrin pjesë në grevë kanë për detyrë të 
organizojnë dhe të udhëheqin grevën në mënyrë që të mos rrezikohet siguria, 
shëndeti i njerëzve, pasuria, dhe të vazhdojnë punën pas përfundimit të grevës. 

 
Neni 13 

Mbrojtja e të drejtave të punësuarve gjatë grevës 
 
1. Për organizuesit e grevës, pjesëmarrësve grevistë dhe ndaj të punësuarve të tjerë, të 

cilët mbështesin grevën, nuk mund të merren masa disiplinore apo materiale dhe 
nuk mund t’ju ndërpritet marrëdhënia e punës.  

2. Gjatë grevës së organizuar sipas kushteve të përcaktuara me këtë Ligj, 
punëdhënësit nuk mund të punësojnë punëtorë të rinj të cilët do të zëvendësonin 
pjesëmarrësit në grevë.  

 
Neni 14 

Dëmtimi i pronës gjatë grevës 
 
1. Nëse i punësuari në kohën e grevës dëmton me qëllim pronën e punëdhënësit apo 

të personit të tretë, atëherë ndaj tij do të: 
1.1. iniciohet procedurë disiplinore;  
1.2. kërkohet kompensimi i dëmit sipas procedurave gjyqësore.  
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Neni 15 
Pamundësia e mbajtjes së grevës 

 
1. Greva nuk mund të mbahet ose duhet të pezullohet në gjendje të jashtëzakonshme 

për aq kohë sa vazhdon kjo gjendje. 
2. Gjendje të jashtëzakonshme janë: fatkeqësitë natyrore, gjendja e luftës, epidemitë 

dhe rastet kur vihet në rrezik liria e zgjedhjeve. 
 

Neni 16 
Sigurimi i minimumit të procesit të punës 

 
1. Këshilli Grevist ka për detyrë që gjatë kohës së grevës të bashkëpunojë me organin 

punëdrejtues të organizatës, përkatësisht me punëdhënësin për të siguruar 
minimumin e procesit të punës dhe të prodhimit, kur një punë e tillë është e 
domosdoshme për jetën dhe sigurinë e qytetarëve ose është kusht i 
pazëvendësueshëm i jetës dhe punës së qytetarëve.  

2. Minimumi i procesit të punës përcaktohet varësisht nga kushtet e veprimtarisë, 
shkallës së rrezikshmërisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe rrethanave tjera të 
rëndësishme për realizmin e nevojave të qytetarëve, punëdhënësve dhe subjekteve 
tjera.  

3. Gjatë përcaktimit të minimumit të procesit të punës sipas këtij neni, punëdhënësi 
është i obliguar të marrë mendimin e organit kompetent të sindikatës.  

4. Me akt të brendshëm nënligjor të punëdhënësit, i cili duhet të jetë në përputhje me 
Ligjin dhe Kontratën Kolektive, përcaktohen punët dhe detyrat të cilat duhen të 
kryhen edhe gjatë mbajtjes së grevës.  

 
Neni 17 

Shërbimet e rëndësisë jetike 
 
1. Organizimi i grevës në veprimtaritë me interes të veçantë publik, dhe në 

veprimtaritë në të cilat ndërprerja e punës, bazuar në natyrën e punës, mund të 
rrezikoj jetën, apo shëndetin e njerëzve, apo të shkaktoj dëme me pasoja të mëdha, 
mund të realizohet nëse plotësohen kushtet e veçanta të përcaktuara me këtë ligj. Si 
kusht i veçantë është që të sigurohet minimumi i procesit të punës dhe prodhimit, 
që të sigurohet jeta dhe shëndeti i njerëzve, apo mos shkaktimi i dëmeve me pasoja 
të mëdha.  

2. Shërbime të rëndësisë jetike janë:  
2.1. shërbimet e mbrojtjes për sigurinë e vendit; 
2.2. shërbimet emergjente mjekësore dhe spitalore; 
2.3. shërbimet e furnizimit me ujë;  
2.4. shërbimet e furnizimit me energji elektrike;  
2.5. shërbimet e kontrollit të trafikut ajror;  
2.6. shërbimet e mbrojtjes kundër zjarrit;  
2.7. shërbimet në burgje;  
2.8. shërbimet për mbrojtjen e veterinarisë, kur janë në pyetje epidemitë e 

ndryshme;  
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2.9. shërbimet sanitare higjienike. 
 

Neni 18 
Efektet e grevës së ligjshme 

 
1. Gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet, që rrjedhin nga Kontrata e Punës.  
2. Ndërprerja ose largimi nga marrëdhënia e punës për shkak të pjesëmarrjes në një 

grevë të ligjshme, është i kundërligjshëm.  
3. Dispozitat nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk zbatohet kur i punësuari, gjatë grevës, 

kryen një akt që bie në kundërshtim me ligjin.  
 

Neni 19 
Efektet e grevës së paligjshme 

 
1. Kur greva nuk është e ligjshme, punëdhënësi mund t’iu ndërpresë marrëdhënien e 

punës grevistëve.  
2. Punëdhënësi ka të drejtë që ndaj punëmarrësve që nuk rifillojnë punën brenda tri 

(3) ditëve, të zgjidhë kontratën e punës me efekt të menjëhershëm.  
3. Kur greva shoqërohet me veprime të paligjshme, palët i drejtohen gjykatës 

kompetente, e cila e përcakton përgjegjësitë e palëve, i cakton veprimet që ato 
duhet t’i kryejnë, e cakton dëmin e shkaktuar dhe detyrimet e palës për zhdëmtimin 
e atij dëmi.  

4. Në rast kontesti lidhur me ligjshmërinë e grevës, palët mund t’i drejtohen Gjykatës 
Kompetente.  

 
Neni 20 

Ndërprerja e grevës 
 
1. Greva ndërpritet, kur:  

1.1. janë përmbushur kërkesat e grevistëve;  
1.2. arrihet marrëveshja me punëdhënësin;  
1.3. këshilli Grevist vlerëson arsyeshmërinë e ndërprerjes së grevës dhe  
1.4. kur janë në pyetje rastet e gjendjes së jashtëzakonshme të përcaktuara sipas 

nenit 15 të këtij ligji.  
 

Neni 21 
Ndalimi gjyqësor për greva dhe kompensimi i dëmit 

 
1. Punëdhënësit dhe sindikatat mund të kërkojnë nga gjykata kompetente, që të 

ndalojë organizimin e grevës e cila është në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 22 
Procedura e pajtimit 

 
1. Procedura për pajtim fillon me propozimin e palëve, më së voni, në afatin prej 

shtatë (7) ditësh, prej fillimit të kontestit.  
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2. Partnerët social e caktojnë përbërjen dhe strukturën e Komisionit të Pajtimit.  
3. Palët mund të pranojnë ose të refuzojnë propozimin e Komisionit të Pajtimit.  
4. Marrëveshja e arritur në procedurën e pajtimit duhet të jetë në formë të shkruar.  
 

Neni 23 
Mbikëqyrja 

 
1. Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, të Kontratës Kolektive dhe të 

akteve nënligjore me të cilat mund të shkelen të drejtat dhe detyrat e punëtorëve, 
përkatësisht të punëdhënësve, lidhur me grevën dhe pjesëmarrjen në grevë, e bën 
Inspektorati i Punës. 

2. Në kryerjen e inspektimit, Inspektori i Punës është i autorizuar: 
2.1. të bëjë mbikëqyrjen e akteve ligjore dhe nënligjore;  
2.2. të bëjë evidentimin e dokumentacioneve të tjera për vërtetimin e fakteve dhe 

rrethanave të cilat janë me interes për mbikëqyrje;  
2.3. të dëgjojë dhe marrë deklarata nga punëdhënësi, personat përgjegjës, 

Këshilli Grevist, përfaqësuesit sindikal, të punësuarit dhe personat e tjerë;  
2.4. të angazhohet për ndërmarrjen e masave preventive dhe masave të tjera 

lidhur me shkeljet ligjore, me të cilat është i autorizuar në pajtim me ligjin.  
3. Punëdhënësi, personi përgjegjës, Këshilli Grevist, përfaqësuesi sindikal dhe i 

punësuari, janë të detyruar që inspektorit të punës t’i mundësojnë mbikëqyrjen, 
shikimin e dokumenteve, dhe mos pengimin në punën e tij, si dhe t’i ofrojnë 
dokumentacionin dhe informatat e nevojshme për kryerjen e inspektimit.  

4. Për kryerjen e inspektimit dhe ndërmarrjen e masave, inspektori i punës, harton 
procesverbalin i cili përmban konstatimin zyrtar dhe ndërmarrjen e masave të 
nevojshme. Procesverbali i dorëzohet punëdhënësit, këshillit grevist, përkatësisht 
sindikatave. 

 
Neni 24 

Evidencat për grevat dhe refuzimin e punës nga të punësuarit 
 
1. Nga organi përgjegjës i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet të 

mbahet evidenca, lidhur me:  
1.1. numrin e grevave të organizuara;  
1.2. kërkesat e parashtruara të grevistëve në grevë;  
1.3. zgjatjen e grevës;  
1.4. vendin dhe mënyrën e ndërprerjes së grevës;  

2. Këshilli Grevist, është i detyruar që Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, t’i 
dorëzojë vendimin për organizimin dhe mbajtjen e grevës.  

3. Këshilli Grevist dhe punëdhënësi, janë të detyruar që në afatin prej dy (2) ditësh, 
nga data e ndërprerjes së grevës, t’a informojnë MPMS-në për kohëzgjatjen dhe 
arsyet e ndërprerjes së grevës.  

4. Punëdhënësi është i detyruar, që t’i dorëzojë MPMS-së, vendimin për përjashtimin 
e të punësuarve nga puna.  
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Neni 25 
Gjobat 

 
1. Me gjobë prej pesëqind (500) deri në pesëmijë (5000) Euro do të dënohet për 

kundërvajtje, punëdhënësi apo personi juridik ose personi përgjegjës i personit 
juridik, në qoftë se: 
1.1. pengon të punësuarit për të marrë pjesë në grevë, sipas nenit 9 paragraf 1., të 

këtij ligji;  
1.2. përdor masën e dhunës për të përfunduar grevën, sipas nenit 9 paragrafi 3., 

të këtij ligji;  
1.3. pranon punëtorë të rinj, të cilët do t’i zëvendësonin pjesëmarrësit e grevës, 

sipas nenit 11 të këtij ligji; ose 
1.4. vepron në kundërshtim me neni 16, paragraf 1. dhe paragrafi 2., të këtij ligji.  

2. Me gjobë prej pesëqind (500) deri në njëmijë (1000) Euro, do të dënohet për 
kundërvajtje, sindikata ose këshilli grevist nëse:  
2.1. gjatë grevës refuzojnë të bashkëpunojnë me organin punëdrejtues në 

organizatë, për të siguruar ushtrimin e minimumit të procesit të punës që 
siguron sigurinë e njerëzve dhe pasurisë, ose janë kusht i pazëvendësueshëm 
i jetës dhe punës së qytetarëve.  

2.2. vepron në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji.  
2.3. vepron në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji.  

3. Me gjobë prej pesëdhjetë (50) deri në treqind (300) Euro do të dënohet për 
kundërvajtje, punëtori i cili gjatë grevës:  
3.1. refuzon të bashkëpunojë me organin punëdrejtues në organizatë, për të 

siguruar ushtrimin e minimumit të procesit të punës, që siguron sigurinë e 
njerëzve dhe pasurisë, ose janë kusht i pazëvendësueshëm i jetës dhe punës 
së qytetarëve.  

3.2. vepron në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji.  
3.3. vepron në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji.  

4. Të gjitha mjetet e grumbulluara nga gjobat e shqiptuara do të derdhen në Buxhetin 
e Kosovës.  

 
Neni 26 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në afat prej gjashtë (6) muajsh, prej hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, do të nxjerrë akte nënligjore për zbatimin e drejtë dhe të plotë të 
këtij ligji. 
 

Neni 27 
Shfuqizimi i akteve 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat 
janë në kundërshtim me këtë ligj. 
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Neni 28 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-200 
22 korrik 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-045-2010, datë 09.08.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 79 / 24 GUSHT 2010 
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LIGJI Nr. 04/L-119 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-200 

PËR GREVAT 
 
 
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. O3/L-200 
PËR GREVAT 

 
Neni 1 

 
1. Neni 1 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim njohjen dhe garantimin e lirive dhe të drejtave për organizimin 
dhe pjesëmarrjen e të punësuarve në grevë, sipas ligjeve të aplikueshme dhe 
standardeve ndërkombëtare 
 

Neni 2 
 
Pas nenit 4 të ligjit bazik, shtohet neni i ri 4.A, me tekstin si në vijim: 
 

Neni 4.A 
 
Të punësuarit dhe punëdhënësit, ose organizatat e tyre përkatëse, kanë të drejtën e 
negocimit dhe lidhjes së marrëveshjeve kolektive në nivelet e duhura, për të mbrojtur 
interesat e tyre, duke përfshirë edhe të drejtën në grevë. 
 

Neni 3 
 
Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 1, fshihet togfjalëshi “gjysma e të punësuarve“ dhe 
zëvendësohet me togfjalëshin “një e treta (1/3) e të punësuarve”. 
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Neni 4 
 
1. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. fshihet fjala “sindikatë” dhe 

zëvendësohet me togfjalëshin “organizatat sindikale”. 
2. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2. fshihet togfjalëshi “gjysma e 

numrit të të punësuarve” dhe zëvendësohet me togfjalëshin “një e treta (1/3) e 
të punësuarve”. 

3. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi 1.4. riformulohet me tekstin si në 
vijim: 
1.4. organizatat sindikale nga njëra anë dhe punëdhënësi nga ana tjetër, kanë 

bërë përpjeke, që të arrijnë pajtim, përmes ndërmjetësuesit të licencuar, 
sipas rregullave dhe procedurave të Ligjit për Ndërmjetësim. 

4. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 1, pas nënparagrafit 1.5. shtohet nënparagraf i ri 1.6., 
me tekstin si në vijim: 
1.6. kur të punësuarit vendosin për të deklaruar grevën me votim të fshehtë, së 

paku me një të tretën (1/3) e numrit të përgjithshëm të anëtarëve sindikal të 
organizatave sindikale apo brenda një organizate të caktuar punuese, ku nuk 
ka organizim sindikal. 

 
Neni 5 

 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 2, riformulohet me tekstin si në vijim:  

2. Grevat nuk mund të deklarohen para së të jenë shterur/përdorur më parë 
procedurat e pajtimit dhe ndërmjetësimit, sipas ligjit për ndërmjetësimin dhe 
me kusht që këto procedura të jenë të përshtatshme, të paanshme, të shpejta 
si dhe që palët të kenë mundësinë e pjesëmarrjes në çdo fazë.  

2. Neni 9 i ligjit bazik, pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 2.a., me tekstin si në 
vijim: 
2.a. Në rastet kur greva organizohet në shërbimet e rëndësisë jetike, ku duhet të 

sigurohet minimumi i procesit të punës, palët janë të detyruara, që para 
deklarimit të grevës, t’i kenë shterur/përdorur procedurat e pajtimit dhe 
ndërmjetësimit.  

3. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3, fshihet togfjalëshi “apo më shumë se gjysma e të 
punësuarve” dhe zëvendësohen me togfjalëshin “apo një e treta (1/3) e të 
punësuarve”. 

 
Neni 6 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3, me tekstin si në 

vijim: 
3. Të punësuarit të cilët punojnë gjatë grevës, në shërbimet e rëndësisë jetike 

me qëllim të sigurimit të minimumit të procesit të punës, kanë të drejtë në 
pagë, në përputhje me kohën e kaluar në punë.  
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Neni 7 
 
1. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., pas togfjalëshit “Kontrata e Punës” shtohet 

fjalia “duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të 
punuar”. 

2. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 1, shtohet paragraf i ri 1.a. me tekstin si në 
vijim:  
1.a. Periudha e pezullimit sipas paragrafit 1. nuk prek vjetersin në punë dhe 

efektet e saj.  
 

Neni 8 
 
1. Neni 19 i ligjit bazik, paragrafi 1. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 19 i ligjit bazik, paragrafi 2, fjala “tri (3) ” zëvendësohet me fjalën “pesë (5) 

ditë”. 
 

Neni 9 
 
Neni 22 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 22 
Procedura e pajtimit 

 
1. Këshilli grevist, në pëputhje me nenin 5 paragrafin 1. të këtij ligji, para se të 

deklarohet për organizimin dhe mbajtjen e grevës, është i detyruar të përdorë të 
gjitha mjetet për zgjidhjen e çështjeve kontestuese me punëdhënësin. 

2. Këshilli grevist edhe gjatë mbajtjes së grevës duhet të angazhohet që t’i zgjidhin 
me marrëveshje kërkesat e tyre, drejtuar punëdhënësit. 

3. Me pëlqimin e palëve për zgjidhjen e çështjeve kontestuese me marrëveshje, mund 
të angazhohen, ndërmjetësues të licencuar nga regjistri i ndërmjetësve të 
Republikës së Kosovës.  

4. Marrëveshja e arritur në mes të palëve në formë të shkruar, përmes 
ndërmjetësuesit, ka fuqi ligjore, pas nënshkrimit të palëve dhe ndërmjetësit.  

5. Shpenzimet për angazhimin e ndërmjetësit të licencuar në zgjidhjen e kontestit në 
mes punëdhënësit dhe Këshillit Grevist i bartin të dy palët, duke pasur parasysh 
tarifat e caktuara për ndërmjetës. 

  
Neni 10 

 
1. Neni 25 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3. fshihet togfjalëshi “sipas nenit 

11” dhe zëvendësohen me togfjalëshin “ sipas nenit 13”. 
2. Neni 25 i ligjit bazik, paragrafi 2., pas nënparagrafit 2.3. shtohet nën paragrafi i ri 

2.4, me tekstin në vijim: 
2.4. vepron në kundërshtim me nenin 6 të ligjit bazik dhe nenin 4 të këtij ligji. 
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Neni 11 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikë së Kosovës.  
 
Ligji Nr. 04/L-119 
6 shtator 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-041-2012, datë 19.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 27 / 28 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-101 
PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme..............................................................................................................1009 
Kreu II: Pensionet bazë që i siguron Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale ....................................1015 
Kreu III: Pensionet e kursimeve individuale që i siguron fondi i kursimeve pensionale i Kosovës...........1015 
Kreu IV: Fondet plotësuese pensionale të punëdhënësit ...........................................................................1034 
Kreu V: Pensionet plotësuese individuale .................................................................................................1043 
Kreu VI: Shkeljet fiduciare dhe zgjidhja e kontesteve ..............................................................................1048 
Kreu VII: Zbatimi .....................................................................................................................................1053 
Kreu VIII: Dispozitat tjera ........................................................................................................................1056 
Kreu IX: Dispozitat përfundimtare............................................................................................................1057 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS 
 

Kreu I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Përkufizimet 
 
Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime: 
Shërbim i akumuluar - vitet e shërbimit dhe/ose kontributet e grumbulluara të një 
pjesëmarrësi lidhur me të drejtat e tij të ligjshme. Vitet e shërbimit do të llogariten nga 
data efektive e ligjeve ose e rregullave normative pensionale apo nga fillimi i pagimit 
të kontributeve në emër të punonjësit. Shërbimi do të llogaritet pasi punonjësi të krijojë 
marrëdhënie pune. 
Vlerësim aktuarial - raport i një aktuari të pavarur i licencuar nga një organizatë 
shtetërore ose profesionale të një shteti që është anëtar i Organizatës për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim që tregonaktivën dhe detyrimet e shumave të një fondi të 
caktuar pensional. 
Person i Ndërlidhur - në raport me çdo person fizik a juridik në tekstin e mëtejmë i 
quajtur si person i parë: 

a) një aksionar ose grup aksionarësh që posedojnë më shumë se dhjetë (10%) 
përqind të aksioneve të emetuara dhe të papaguara të aksioneve të personittë 
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parë, ose edhe pse posedon një për qindje më të vogël se dhjetë (10%) përqind, 
mund të ndikojë drejtpërdrejt ose tërthorazi në vendimet që i merr një person i 
tillë; 

b) çdo person te i cili personi i parë posedon drejtpërdrejt ose tërthorazi më 
shumë se dhjetë (10%) përqind të aksioneve të emetuara dhe të papaguara, ose 
edhe pse posedon më pak se dhjetë (10%) për qind, mund të ndikojë 
drejtpërdrejt ose tërthorazi në vendimet që i merr një person i tillë; 

c) çdo person tjetër te i cili një aksionar posedon (drejtpërdrejt ose tërthorazi) më 
shumë se tridhjetë (30) përqind të aksioneve të emetuara dhe të papaguara dhe 
njëherazi posedon (drejtpërdrejt ose tërthorazi) më shumë se tridhjetë (30%) 
përqind të aksioneve të emetuara dhe të papaguara të aksioneve të personit të 
parë; 

d) çdo person fizik ose juridik i aftë për të vendosur drejtpërdrejt ose tërthorazi 
në vendimet e personit të parë; 

e) çdo anëtar i organit vendimmarrës ose mbikëqyrës të personit të parë ose 
f) çdo bashkëshort a bashkëshorte ose i afërm deri në brezine tretë opo të afërm 

nëpërmjet lidhjes martesore deri në brezin e dytë, duke përfshirë personat e 
përmendur në nënparagrafet prej (a) deri (e). 

Anuitet - një polisë sigurimi të cilën një pjesëmarrës e ka blerë nga një kompani e 
sigurimit e shprehur në formë të pagesave mujore për tërë jetën e pjesëmarrësit ose të 
përfituesit të tij siç është paraparë në këtë ligj. 
Menaxhuesi i mjeteve - një fiduciar (i besuar) i cili është person juridik i licencuar nga 
BQK-ja ose nga ndonjë organ tjetër rregullues i tregut të kapitalit në Kosovë (ose 
trashëguesi i tij) ose nga një organ i tregjeve të kapitalit të shteteve anëtare të 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik që investon apo i menaxhon 
mjetet ose siguron këshilla lidhur me investimet e Fondit të Kursimeve Pensionale të 
Kosovës, për një Fond pensional plotësues të punëdhënësit ose për një Fond plotësues 
individual në bazë të marrëveshjes për menaxhimin e mjeteve. 
Përfitues - një person fizik të cilin e ka caktuar pjesëmarrësi, ose kur pjesëmarrësi nuk 
ka caktuar askënd apo nëse përfituesi i caktuar vdes para pjesëmarrësit, atëherë 
pjesëmarrësi e trashëgon atë i cili ka fituar ose mund të fitojë të drejtën në mjetet 
pensionale në bazë të të drejtave të pjesëmarrësit. 
BQK - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës që është përgjegjës si institucion i 
pavarur sipas nenit 140 të Kushtetutës për licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e 
fondeve pensionale, siguruesve të pensioneve, menaxhuesëve të mjeteve dhe 
instrumenteve për investime të hapura si dhe mbajtësve sipas këtij ligji dhe ka 
përgjegjësi për mbikëqyrjen e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës. 
Akte normative të Fondit pensional dokument i cili përcakton kushtet dhe procedurat 
e përgjithshme për dhënien e kontributeve dhe paraqitjen e kërkesave për pagimin e 
beneficioneve nga Fondet plotësuese pensionale të punëdhënësit. Aktet normative të 
një fondi pensional duhet gjithashtu të përmbajnë procedurat për udhëheqjen e 
mbledhjeve të fondit pensional dhe për kryerjen e funksioneve të tjera menaxhuese dhe 
administrative. Aktet normative duhet t’i përmbajnë dispozitat për indeksim, nëse ato 
ekzistojnë. 
Akt themelues i fondit pensional - dokument i shkruar juridik, i nënshkruar nga 
organi më i lartë qeverisës i punëdhënësit(ve), me të cilët themelohet fondi pensional si 
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person juridik jofitimprurës në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 
Beneficione indirekte - çfarëdo beneficionesh, siç janë stimulimet financiare ose 
dhuratat në formë të pronës fizike, të cilat nuk janë beneficione që rrjedhin natyrshëm 
dhe drejtpërdrejt nga fakti se personi paguan sigurim vjetor, që ka për qëllim ta bindë 
personin për të blerë një anuitet. 
Mbajtës - një fiduciar që është bankë e licencuar dhe person juridik në Kosovë ose 
filial i një banke të huaj që është person juridik i licencuar për të kryer biznes në 
Kosovë nga BQK, ose është licencuar për të kryer biznes në cilindo shtet anëtar të 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik nga autoriteti mbikëqyrës 
bankar i atij shteti që ofron shërbime për ruajtje dhe depozitim të Fondit të Kursimeve 
Pensionale të Kosovës ose fondeve pensionale a personave që sigurojnë pensione 
plotësuese individuale që lidhen me mjetet pensionale në bazë të marrëveshjes për 
ruajtje të tillë. 
Pension i shumave të caktuara - një pension i cili llogaritet në bazë të një formule për 
të cilën punëdhënësi ose një pjesëmarrës individual ka marrë përsipër obligimin për të 
kontribuar në baza vjetore një shumë të caktuar në përputhje me aktet normative të 
fondit pensional ose me rregullat pensionale dhe vlerësimin aktuarial. Formula për një 
pension të caktuar mund të përcaktohet në bazë të shumës së rrogës mesatare të 
pjesëmarrësit dhe kohëzgjatjes së shërbimit te punëdhënësi, siç mund të përkufizohet 
më tej nga BQK-ja, ose të përcaktohet ndryshe me rregulloret mbi pensionet. 
Fond pensional i shumave të caktuara - një fond pensional nga i cili sigurohen 
pensionet e shumave të caktuara. 
Pension i kontributeve të caktuara - pension në të cilin kontibutet e bëra në emër të 
pjesëmarrësve përllogariten si përqindje e rrogave të tyre ose në ndonjë bazë tjetër të 
rregullt dhe depozitohen në llogaritë individuale, ku pensionet llogariten vetëm në bazë 
të shumave të kontribuara dhe çfarëdo të ardhurash, shpenzimesh, fitimesh dhe 
humbjesh (nëse ekzistojnë) të ndara në llogari individuale. Punëdhënësi mund të 
zgjedhë shkallën e kontributit të tij, nëse ekzistojnë shkallë të tilla, në emër të 
pjesëmarrësve dhe pjesëmarrësit mund të zgjedhin secili shkallën e kontributit të tyre, 
nëse ekzistojnë shkallë të tilla. Punëdhënësi mund të kontribuojë pjesërisht ose 
plotësisht në bazë të shumës të cilën e ka paguar pjesëmarrësi. Pjesëmarrësi mund 
kontribuojë vetëm në emër të tij. 
Fond pensional i kontributeve të caktuara - fondi pensional i cili siguron pensione të 
kontibuteve të caktuara. 
Punonjës - një person fizik që punon te një punëdhënës me pagesë dhe me orar të plotë 
ose me gjysëm orari nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e punëdhënësit, pa marrë parasysh 
nëse marrëveshja e kontraktuar midis tyre quhet kontratë pune, kontratë shërbimesh, 
kontratë civile, ndonjë marrëveshje tjetër komerciale dhe pa marrë parasyshë se a 
ekziston realisht një marrëveshje e shkruar ose e pashkruar. 
Punëdhënës - çdo person fizik ose juridik i cili vepron drejtpërdrejt ose tërthorazi në 
interes të punëdhënësit dhe përfshin një asociacion ose grup punëdhënësish që veprojnë 
për një punëdhënës në atë cilësi. Punëdhënësi mund të jetë në pronësishteterore ose 
shoqerore e kontrolluar nga shteti, në,pronesi private ose mund të jetë një kombinim i 
pronësisë dhe i kontrollit shtetërorshoqëror dhe privat, si dhe mund të jetë person 
juridik me ose pa përfitim. 
Fiduciar - një person fizik ose person juridik që ka përgjegjësi ndaj pjesëmarrësve dhe 
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shfrytëzuesve siç është përshkruar më tej në kreun VI të këtij ligji. 
Letrat me Vlerë të Qeverisë së Kosovës - obligimet e detyruara që emetohen në 
formë të borxhit nga Ministria e Financave në emër të Qeverisë së Kosovës. 
Indeksim - përshtatje e pensioneve të caktuara për t’i rritur pagesat me qëllim që të 
përcillet rritja e shpenzimeve të jetesës ose e pagave. 
Llogari individuale e Fondit tëKursimeve Pensionale të Kosovës ose efondit të 
kontributeve të caktuara pensionale apo e pensionit plotësues individual - një 
llogari për të cilën kujdeset Fondi i Kursimit Pensional të Kosovës ose Fondi pensional 
a një sigurues që ofron pensione plotësuese individuale për t’i pasqyruar të gjitha 
kontributet e paguara në emër të një pjesëmarrësi dhe çfarëdo të ardhurash, 
shpenzimesh, fitimesh dhe humbjesh të bëra ose që i janë ndarë një pjesëmarrësi të 
tillë, pa shpenzimet e lejuara. Kontributetet në llogaritë individuale mund t’i bëjë 
punëdhënësi ose pjesëmarrësi dhe ato duhet të llogariten veçmas. 
Administrata Pensionale e Kosovës - një njësi administrative brenda Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale e cila paguan pensionet bazë për personat me vendbanim 
të përhershëm në Kosovë. 
Fond i Kursimeve Pensionale i Kosovës (Fondi) - një person juridik i themeluar sipas 
këtij Ligji me qëllim të sigurimit të kursimeve pensionale të residentëve të Kosovës, siç 
është përcaktuar më tej në Kreun III të këtij ligji. 
MPMS - Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale. 
Paga minimale - pagesa minimale për orar të plotë pune gjatë muajit, siç është e 
caktuar nga Këshilli Ekonomik dhe Social i Republikës së Kosovës. 
OBZHE - Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. 
Instrument për investime të hapura - investim përmes subjekteve të organizuara që 
veprojnë si kompani investuese dhe të cilët janë të autorizuar të emetojnë numër të 
pakufizuar të aksioneve të kapitalit (në njësi të pjesëshme apo të plota) duke paraqitur 
pronësi të barabartë proporcionale në subjektet e tilla nga aksionari apo polisave të 
sigurimit ku pasuria kryesore grumbullohet për qëllime investuese. Kjo shprehje 
përfshin fondet reciproke, fondet investuese, fondet e njësive, polisat e sigurimit dhe 
mjetet tjera investuese, të cilët veprojnë në bazë të grumbullimit. 
Pjesëmarrës - person fizik në emër të të cilit punëdhënësi ose pjesëmarrësi i paguan 
kontributet në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, në çfarëdo fondi plotësues 
pensional të cilin e siguron punëdhënësi ose cilido sigurues i pensioneve i licencuar 
sipas këtij ligji për sigurimin e pensioneve. 
Pension - një pagesë e rregullt mujore për një pjesëmarrës (ose shfrytëzues) gjatë tërë 
jetës, duke filluar nga mosha e pensionimit, paaftësia fizike ose vdekja e pjesëmarrësit 
konform këtij ligji. 
Mosha e pensionimit - mosha gjashtëdhjetë e pesëvjeçare (65). 
Mjetet pensionale: 

a) për Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës të gjitha mjetet që arkëtohen si 
kontribute në emër të punonjësve dhe të gjitha të ardhurat e fituara nga 
investimi lidhur me të; 

b) për fondet e kontributeve të përcaktuara pensionale dhe Fondin e Kursimeve 
Pensionale të Kosovës të gjitha mjetet financiare të pensionit që gjenden në 
llogaritë individuale të pjesëmarrësve, 

c) për fondet e shumave të caktuara pensionale, të gjitha mjetet në dispozicion 
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për kryerjen e obligimeve ndaj pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve, siç është 
parashtruar në vlerësimin aktuarial, dhe 

d) për pensionet plotësuese individuale të gjitha kontributet e individëve dhe të 
gjitha të ardhurat e fituara nga investimi në to, dhe për shumat e caktuara të 
pensioneve plotësuese individuale, të gjitha fondet në dispozicion për 
plotësimin e obligimeve ndaj pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve, siç është 
paraparë në vlerësimin aktuarial. 

Rregullat e pensionit - dokumenti të cilin e ka përgatitur ofruesi i pensioneve që 
përcakton kushtet dhe procedurat e sigurimit të kontributeve dhe paraqitjes së kërkesës 
për beneficione. 
Ofruesi i pensioneve - institucionet financiare, bankat, instrumentet per investime te 
hapura dhe kompanitë e sigurimeve që sigurojnë pensionet plotësuese individuale në 
pajtim me këtë ligj (që së bashku më tej u referohemi si “Siguruesit e pensioneve”). 
Persona të vetëpunësuar - personat të cilët (a) fitojnë të ardhura nga shitja e mallrave 
(duke përfshirë edhe mallrat teknologjike, komerciale, bujqësore, artistike, arsimore 
ose pronën intelektuale) apo nga ofrimi i shërbimeve dhe (b) bëjnë shitje të tilla apo 
ofrojnë shërbime, të cilat nuk janë nën kontrollin apo mbikëqyrjen e punëdhënësit dhe 
kështu nuk konsiderohen të punësuar. 
Humbje të konsiderueshme - humbje e realizuar prej dhjetë përqind (10%) ose më 
shumë e mjeteve pensionale, gjatë një viti kalendarik. 
Fond pensional plotësuese i punëdhënësit (më tej “Fond pensional”) - person juridik 
i themeluar nga punëdhënësi apo një grup punëdhënësish për punonjësit dhe ish- 
punonjësit e tyre si dhe përfituesit e tyre në formë të një organi drejtues të fondit. 
Pension plotësues i punëdhënësit - pension i paguar nga fondi pensional i themeluar 
nga një punëdhënës në pajtim me këtë ligj. 
Pension plotësues individual - një pension për një person individual fizik i blerë nga 
ofruesi i pensioneve siç është një institucion financiar, bankë, menaxhues i 
mjeteve,instrument për investime të hapura ose kompani e sigurimeve dhe i siguruar 
sipas këtij ligji. 
Administrata Tatimore e Kosovës - një njësi brenda Ministrisë së Financave, 
përgjegjëse për mbledhjen e tatimeve dhe kontributeve pensionale në Kosovë. 
Pagesë me transfer: 

a) transferimi i shumave të parasë që përbëjnë të drejtat e fituara të një 
pjesëmarrësi ose të një përfituesi nga një fond plotësues pensional që e siguron 
punëdhënësi në një fond tjetër plotësues pensional që e siguron punëdhënësi 
ose te një sigurues i pensioneve që i siguron pensionet plotësuese individuale 
në pajtim me këtë ligj; ose 

b) transferimi i shumave të parasë që përbëjnë të drejtat e fituara të pjesëmarrësit 
ose përfituesit nga një pension plotësues individual te një sigurues tjetër i 
pensioneve që siguron pensionet plotësuese individuale në pajtim me këtë ligj. 

Të drejtat e fituara - të drejtat e pjesëmarrësit apo përfituesit në një pension plotësues 
të punëdhënësit ose në një pension plotësues individual që nuk mund të humbet. Një e 
drejtë e fituar nuk mund të lihet peng, të ndalohet, transferohet, të ndahet, të lihet 
hipotekë ose të tjetërsohet në ndonjë mënyrë tjetër. 
Nuk mund t’i nënshtrohet ekzekutimit, nuk mund të jetë pjesë e ndonjë patundshmërie 
në falimentim të pjesëmarrësit dhe nuk mund të ndikohet me asnjë procedurë të 
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marrëveshjes dhe çdo përpjekje në këtë drejtim do të jetë e pavlefshme. Kufizimi ndaj 
tjetërsimit ose ekzekutimit vlen vetëm për të drejtat e fituara që nuk e kalojnë shumën 
prej njëqindmijë (100.000) euro për pjesëmarrës. Të drejtat e fituara mbi këtë shumë 
vetëm mund të mbahen ose të tjetërsohen. 
Pagë - çfarëdo shume që punëdhënësi paguan në para ose në mall si kompensim për 
shërbimet e ofruara të punonjësit gjatë kohës së punësimit, në bazë të kontratës së 
punës, të formuluar ose të nënkuptuar, me gojë ose me shkrim. Paga përfshin rrogën, 
fitimin, shtesat, përqindjen ose ndonjë formë tjetër të pagesës lidhur me punësimin. 
Pension Bazë (më tej “Pension Bazë”) - një pension që Administrata Pensionale ua 
paguan të gjithë banorëve të përhershëm të Kosovës që e kanë arritur moshën e 
pensionimit. 
Pension i Bazuar në Kursime Individuale (më tej “Pension i Kursimeve 
Individuale”) - një pension që Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës ua paguan të 
gjithë personave në moshën e pensionimit që i plotësojnë kushtet sipas këtij ligji lidhur 
me kontributet pensionale. 
Pension Plotësues i Punëdhënësit - një pension që punëdhënësi ua siguron 
punonjësve të vet në përputhje me këtë ligj. 
Pension Plotësues Individual - një pension që blejnë personat fizikë nga siguruesit e 
licencuar të pensioneve në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 2 
Format e Kursimeve Pensionale në Kosovë 

 
2.1. Ky Ligj përcakton dhe përshkruan format e ndryshme të sigurimit pensional 

Qeveritar dhe privat në Kosovë. Vetëm Fondi i Kursimeve Pensionale i 
Kosovës, fondet pensionale plotësuese të punëdhënsit ose siguruesit e 
pensioneve të licencuar për sigurimin e pensioneve plotësuese individuale në 
pajtim me këtë Ligj mund të sigurojnë pensione në Kosovë.  

2.2. Vendosja e politikës ekonomike lidhur me pensionet si pjesë e politikës 
buxhetore dhe fiskale është përgjegjësi e Qeverisë. Qeveria e realizon këtë 
politikë përmes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me 
Ministrinëe Financave. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministri i 
Financave, Guvernatori i BQK-së, do të përbëjnë grupin punues ndërministror 
për politikën e pensioneve. Grupi punues për politikën e pensioneve sipas 
nevojës propozon rregulla dhe rregullore të nevojshme për zbatimin e politikës 
pensionale dhe i bën rekomandime Qeverisë lidhur me Fondin e Kursimeve 
Pensionale të Kosoves, dhe licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
pensioneve në Kosovë.  

2.3. Pensionet obligative përfshijnë dy forma të pensionit: Pensionin Bazë dhe 
Pensionet e Bazuara në Kursimet Individuale. Punëdhënësit po ashtu mund të 
sigurojnë për punonjësit e tyre pensione plotësuese që i siguron punëdhënësi për 
punonjësit e tij. Individët mund të blejnë pensione plotësuese individuale përmes 
Siguruesve të pensioneve.  
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Kreu II 
PENSIONET BAZË QË I SIGURON 

MINISTRIA E PUNËS DHE E MIRËQENIES SOCIALE 
 

Neni 3 
Pensioni bazë 

 
3.1. Çdo person që është banor i përhershëm i Republikës së Kosovës dhe që ka 

arritur Moshën e Pensionimit ka të drejtë të marrë Pensionin Bazë.  
3.2. Me këtë themelohet Administrata Pensionale e Kosovës (më tej “Administrata”) 

si njësi administrative në kuadër të MPMS.  
3.3. Personi që ka për qëllim të aplikoj për një Pension Bazë do të bëj këtë në 

Administratë në formën e lëshuar nga MPMS dhe do të sigurojë prova që 
dëshmojnë moshën, rezidencën dhe te drejtën ashtu siç mund të jetë e përcaktuar 
nga MPMS. 

3.4. Përgjegjësia e Administratës është menaxhimi dhe administrimi i benefiteve 
pensionale. 

3.5. Administrata është e obliguar që:  
a) t’ua rregullojë pagesën e pensioneve bazë personave që i plotësojnë kriteret;  
b) të mbajë evidencën e faturave dhe të parave të disponueshme dhe të pagesës 

së pensioneve bazë;  
c) të mbajë evidencën për të gjitha shpenzimet rreth shpërndarjes së 

pensioneve;  
3.6. Adminstrata ka kompetenca të bëjë marrëveshje që kanë të bëjnë me dërgimin e 

pensioneve që i nënshtrohet miratimit përfundimtar të marrëveshjeve të tilla nga 
ana e MPMS dhe Ministrisë së Financave.  

3.7. Administrata udhëheq dhe administron pagesën e Pensioneve Bazë për të gjithë 
rezidentët e Kosovës. të cilët e arrijnë moshën e pensionimit.  

 
Kreu III 

PENSIONET E KURSIMEVE INDIVIDUALE QË I SIGURON FONDI 
I KURSIMEVE PENSIONALE TË KOSOVËS 

 
Neni 4 

Institucioni i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
4.1. Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (më tej “Fondi”) është person juridik i 

pavarur nën mbikëqyrjen e BQK-së i themeluar me qëllimin e vetëm dhe 
ekskluziv të administrimit dhe menaxhimit të llogarive individuale për pensionet 
e bazuara në kursime, në investim të kujdesshëm dhe në ruajtjen e mjeteve 
pensionale dhe pagimin e të ardhurave që krijohen në llogaritë individuale për 
blerjen e pensioneve vjetore, për pensionet e bazuara në kursime, si një 
administrues i besuar që vepron në emër të pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve.  

4.2. Fondi është person juridik jofitimprurës, i aftë për të paditur dhe për t’u paditur 
në emër të vet, operacionet e së cilit funksionojnë në përputhje me ligjet e 
Kosovës, duke përfshirë Ligjin e Prokurimin Publik.  
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4.3. Bord Drejtuescudhëheq Fondin dhe përbëhet prej tetë (8) anëtarëve, njëri prej të 
cilëve nuk ka të drejtë vote. Të gjithë anëtarët e Bordit Drejtues të Fondit janë 
fiduciarë sipas kuptimit të këtij ligji. Personat që emërohen për anëtarë të Bordit 
Drejtues duhet të jenë persona me integritet të njohur dhe duhet të posedojnë 
aftësi dhe përvojë profesionale në çështjet e pensionit, të financave, të 
investimeve dhe të sigurimit. 

4.4. Së paku pesë (5) anëtarë të borditdrejtues duhet të kenë më së pakut dhjetë (10) 
vjet përvojë profesionale në lëmin e pensioneve, si:  
a) Punonjës, pronar, administrues i besuar ose këshilltar profesional i një 

kompanie për menaxhimin e mjeteve, të një kompanie sigurimi ose të një 
fondi pensional me një vlerë të përgjithshme prej së paku pesëdhjetë milionë 
(50.000.000) euro në menaxhim;  

b) Ekonomist ose analist financiar në një institucion financiar të madh 
ndërkombëtar; dhe  

c) Ekspert në fushën e shkencave ekonomike ose të financave, që ka bërë 
hulumtime të gjera akademike të pranuara ndërkombëtarisht dhe ka punime 
shkencore lidhur me investimet private pensionale.  

d) Personat e emëruar për anëtarë të bordit drejtues mund të jenë ekspertë 
ndërkombëtarë në fushën e studimeve të tyre.  

4.5. Së paku një (1) nga anëtarët e borditdrejtues duhet të ketë përvojë profesionale 
për përfaqësimin ose këshillimin e punëdhënësve në Kosovë. Së paku një (1) 
nga anëtarët e borditdrejtues duhet të ketë përvojë profesionale në përfaqësimin 
ose këshillimin e punonjësve apo përfaqësuesve të tyre në Kosovë. Një zyrtar i 
Qeverisë emërohet nga Kryeministri si anëtar pa të drejtë vote për të përfaqësuar 
Qeverinë në bordin drejtues.  

4.6. Një komision për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga Guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) ditë. 
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar do ta emërojë një përfaqësues me të drejtë 
vote, si anëtar të Bordit Drejtues, që përmbush kriteret e përcaktuara në 
paragrafin 4.4 të këtij neni dhe do të shërbejë njëkohësisht për aq kohë sa mbetet 
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar në Kosovë. Pas largimit të anëtarit të 
Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar, Komisioni për Përzgjedhje duhet të plotësojë 
këtë pozicion, siç përcaktohet në nenin 4 të këtij ligji.  

4.7. Personat e caktuar për anëtarë të Bordit Drejtues, me përjashtim të përfaqësuesit 
të Qeverisë, pa të drejtë vote, marrin kompensim mujor për angazhimin e tyre.  

4.8. Procedurat për caktimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për emërimin apo 
riemërimin për anëtarë të bordit drejtues do të specifikohen më tutje dhe do të 
miratohen nga komisioni për përzgjedhje, duke përfshirë edhe procedurat ku, së 
pari, vendoset për riemërimin apo jo të anëtarit të përhershëm dhe, së dyti, nëse 
anëtari i përhershëm nuk emërohet, vendoset për hapjen e një procesi 
konkurrues për zgjedhjen e një kandidati. Për çdo post të hapur në bordin 
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drejtues për anëtarët profesionistë të zgjedhur në pajtim me paragrafin 4.4 të 
këtij neni komisioni për përzgjedhje do të rekrutojë ndërkombëtarë dhe vendorë 
nga Kosova, duke përfshirë shpalljen e konkurseve në së paku një publikim 
botëror financiar me tirazh më të madh. Për çdo post të hapur për anëtarë 
pjesëmarrës, të cilët zgjedhen sipas paragrafit 4.5 të këtij neni, komisioni për 
përzgjedhje merr parasysh kërkesat individuale të dorëzuara gjatë procesit të 
hapur konkurrues. Për çdo pozitë, komisioni merr parasysh jo më pak se tre (3) 
kandidatë, ku së pari përgatiten kriteret përzgjedhëse dhe, bazuar në atë listë, 
shqyrtohen kandidatët e propozuar, nga të cilët, kandidati(ët) e preferuar 
zgjedhen me shumicë votash, duke marrë parasysh të gjitha shkathtësitë 
profesionale relevante.  

4.9. Asnjë person nuk mund të propozohet për kandidat i cili është bashkëshort apo 
bashkëshorte ose i afërm deri në brezin e tretë apo i afërm nëpërmjet lidhjes 
martesore deri në brezin e dytë i ndonjë personi që është anëtar në komisionin 
për përzgjedhje, në bordin drejtues të FKPK ose në qeveri, në pozitë të ministrit 
apo më lart. 

4.10. BQK-ja e ndihmon komisionin për përzgjedhje duke shqyrtuar dhe verifikuar 
përshtatshmërinëe kandidatëve.  

4.11. Kuvendi emëron anëtarin (ët) e bordit drejtues, duke përfshirë edhe kryesuesin, 
bazuar në rekomandimet e komisionit për përzgjedhje, pas konsultimit me 
Qeverinë. Qeveria i’a dorëzon opinionin e saj Kuvendit brenda pesëmbdhetë 
(15) ditëve nga dita e pranimit të kërkesës së Kuvendit për konsultim.  

4.12. Asnjë person nuk do të emërohet anëtar i bordit drejtues nëse ka qenë i dënuar 
për krim apo për falimentim të gjykuar, apo është i papërshtatshëm për të 
shërbyer si menaxhues a udhëheqës i ndonjë institucioni financiar në ndonjë 
shtet. Asnjë person nuk do të emërohet anëtar i bordit drejtues nëse është zyrtar 
apo punonjës i ndonjë drejtori të mjeteve ose mbajtës i fondit apo pronari pesë 
(5%) përqind apo më tepër i interesit të barabartë tek drejtori i tillë i mjeteve apo 
mbajtësi. Personat e emëruar për anëtarë të bordit drejtues i nënshtrohen 
procedurës së shkarkimit nga Kuvendi për shkak të mospërshtatshmërisë së tyre 
në pajtim me këtë nen, për shkak të kryerjes së ndonjë krimi, keqdrejtimit apo 
aktiviteteve të paligjshme të kryera në atë pozitë, paaftësisë fizike apo mendore, 
që zgjat dy (2) apo më tepër muaj ose mospjesëmarrjes në tri apo më shumë 
mbledhje pa arsyetim. Personat e emëruar për anëtarë të bordit drejtues, me 
përjashtim të përfaqësuesittë Qeverisë në bordin drejtues duhet të japin deklarata 
mbi të ardhurat e tyre personale dhe pasurinë, pas emërimit të tyre dhe çdo vit 
gjatë mandatit. Personat e emëruar në bordin drejtues nuk mund të shërbejnë në 
asnjë cilësi të profesionistit për ndonjë menaxhues të mjeteve apo mbajtës të 
Fondit gjatë një periudhe prej dymbëdhjetë (12) muajsh menjëherë pas pushimit 
të anëtarësimit të tyre në bordin drejtues.  

4.13. Asnjë anëtar i bordit drejtues nuk duhet të pranojë dhurata a kredi të favorshme 
ose ndonjë shpërblim nga ndonjë menaxhues i mjeteve apo nga ndonjë mbajtës i 
Fondit, nga ndonjë kryerës i shërbimeve të Fondit ose nga ndonjë person i 
ndërlidhur i menaxhuesit të mjeteve, nga ndonjë mbajtës i mjeteve ose kryerës i 
shërbimit të Fondit. Kjo ndalesë vlen edhe për bashkëshortin, motrat e vëllezërit 
dhe fëmijët e anëtarit.  
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4.14. Kryesuesi i kryeson mbledhjet e borditdrejtues; në mungesë të tij mbledhjet i 
kryeson një anëtar tjetër. Borditdrejtues i Fondit mblidhet sa herë që e kërkon 
puna, por jo më pak se një herë në çdo tre (3) muaj. Secili anëtar e ka një votë. 
Kuorumin e përbëjnë pesë (5) anëtarë. Në rastet e votave të barabarta kryesuesi 
e hedh votën e zhbllokimit.  

4.15. Kryesuesi e drejton përgatitjen e buxhetit vjetor të Fondit, duke përfshirë 
shpenzimet dhe të ardhurat, siç janë taksat dhe transferimet nga të ardhurat e 
përgjithshme dhe ato ia paraqet Bordit Drejtues për miratim.  

4.16. Bordidrejtues i miraton aktet e propozuara për punimet e veta dhe këto ia 
dorëzon BQK-së për vlerësim dhe miratim. Të gjitha ndryshimet e mëvonshme 
në këto akte, të miratuar nga bordi drejtues miratohen edhe nga BQK-ja.  

4.17. Aktivitetet e Fondit në përputhje me këtë ligj do të financohen përmes pagesave 
të arsyeshme të bazuara në shpenzimet e llogarive individuale, siç është 
përcaktuar në nenin 5.2 paragrafi (k) të këtij ligji.  

4.18. Bordi drejtues do të paraqesë raportin vjetor në Kuvend i cili përfshinë 
informacionet e dhëna në nenin 5.3 të këtij ligji, jo më vonë se (5)pesë muaj pas 
përfundimit të viti kalendarik. Përveq kësaj Bordi Drejtues do ti raportoj 
Kuvendit çdo humbje të konsiderueshme të mjeteve pensionale dhe Kuvendi do 
tëndërmarrë qfarëdo veprimi përmirësues që konsideroheti nevojshëm apo i 
përshtatshëm, duke përfshirë edhe referimin tek BQK-ja për veprime të 
zbatueshme të parashikuara në nenin 33 të këtij ligji.  

 
Neni 5 

Autorizimet dhe Përgjegjësitë e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
5.1. Fondi ka kompetencat dhe të drejtat e administruesit të besuar mbifondet 

pensionale.  
5.2. Të drejtat e Fondit lidhur me mjetet pensionale përfshijnë, por nuk kufizohen 

vetëm në:  
a) udhëheqjen e tenderit për përzgjedhjen e menaxhuesit(ëve) të mjeteve dhe 

mbajtësit të mjeteve ose instrumenteve për investime të hapura në pajtim me 
këtë Ligj; 

b) zbatimin e marrëveshjeve me menaxhuesin(it) e mjeteve, mbajtësit, 
instrumentet për investime të hapura, llogaritarët, revizorët, avokatët dhe 
kryerësit tjerë të shërbimeve të Fondit; 

c) kërkimin dhe pranimin e informacionit nga drejtorët e mjeteve, instrumentet 
për investime të hapura, mbajtësit e mjeteve dhe kryerësit e tjerë të 
shërbimeve për të gjitha transaksionet në emër të Fondit, duke përfshirë 
edhe votimin e aksioneve që i mban Fondi; 

d) miratimin e parimeve tëinvestimevepër Fondit; 
e) shkarkimin dhe zëvendësimin e drejtorit të mjeteve, instrumenteve për 

investime të hapura, mbajtësve të mjeteve dhe kryerësve të tjerë të 
shërbimeve të Fondit; 

f) pagimin e fitimeve të llogarive individuale për pensionet e kurysera 
siguruesve të anuiteteve me qëllim të blerjes së pensioneve për 
pjesëmarrësit dhe përfituesit në përputhje me këtë ligj; 
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g) lidhjen e marrëveshjeve për blerjen, shitjen, dhënien ose marrjen me qira të 
patundshmërive apo pajisjeve të nevojshme për funksionimin e Fondit; 

h) punësimin e personelit ekzekutiv dhe joekzekutiv të Fondit; 
i) lidhjen e marrëveshjeve të sigurimeve, duke përfshirë edhe sigurimin 

fiduciar për kompensim për këshillin drejtues, me kompanitë e sigurimeve 
të licencuara në Kosovë ose në shtetet anëtare të Organizatës për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik; 

j) përgatitjen e buxhetit të cilin e miraton Bordi i Drejtorëve; 
k) caktimin e tarifave të arsyeshme të bazuara në shpenzime të çdo 

pjesëmarrësi për administrimin e Logarive Individuale miratuar nga 
Kuvendi ne baza vjetore Taksat e tilla nuk duhet të tejkalojnë 0.30% nëvit, 
pro-vlerësuar gjatë vitit në varësi të frekuencës në llogaritjen e çmimit të 
njësisë, dhe do të zbatohetvetëm për mjetet pensionale të investuara; dhe 

l) rimbursimit të të gjitha shpenzimeve të tjera aktuale në lidhje me investimin 
e mjeteve pensionale, duke përfshirë por pa u kufizuar në: ngarkimet e 
transferimit, tarifat e menaxhimit të mjeteve dhe tarifat e performancës nga 
fondet e Pjesëmarrësit; 

5.3. Nga Fondi kërkohet që informacionin e mëposhtëm t’ia paraqesë Kuvendit, 
BQK-së dhe një kopje Qeverisë, përveç nënparagrafit (e) për të cilin raportohet 
në BQK. 
a) raportet e audituaratë llogarive vjetore të pasurive dhe detyrimeve, të 

ardhurat dhe shpenzimet që i ka audituarfirma e pavarur e kontabilitetit të 
miratuar nga BQK-ja dhe i ka nënshkruar kontabilisti i certifikuar publik në 
përputhje me standardet e kontabilitetit ndërkombëtar apo me standardet 
tjera të miratuar nga BQK-ja në pajtim me ligjin në fuqi. BQK-ja mund t’i 
drejtojë pyetje shtesë auditoritapo ofruesve të tjerë të shërbimeve 
profesionale. 

b) raportet tremujore, duke përfshirë hollësitë për shitjen dhe fitimin e mjeteve 
pensionale së bashku me identitetin e mjeteve, datën e transaksionit, çmimin 
me të cilin është bërë transaksioni dhe ndërmjetësi i cili është shfrytëzuar;  

c) raportet vjetore për vlerën dhe proporcionin e mjeteve pensionale të cilat 
janë investuar në klasa të veçanta të mjeteve, duke përfshirë hollësitë e 
dhënësve të letrave të veçanta me vlerë nga data e vlerësimit të fundit të 
muajit të fundit të çdo periudhe vjetore:  

d) raportet vjetore për të gjitha tarifat, si p.sh. pagesat e mbajtjes dhe pagesat 
tjera për shërbimet dhe transaksionet financiare;  

e) pas emërimit, deklarata mbi të ardhurat personale dhe të pasurisë të 
anëtarëve të emëruar në bordin drejtues dhe deklarata të mëvonshme vjetore 
ku tregohen vetëm ndryshimet materiale; dhe  

f) çështje të tjera të cilat mund të caktohen përmes rregulloreve që duhet të 
nxirren nga BQK-ja.  

5.4. Informacioni i parashtruar në nenin 5.3 të këtij ligji dorëzohet mbi një bazë të 
përcaktuar tremujore ose vjetore ose në intervale të tilla më të shkurtëra që 
mund të saktësohen me rregulloret që i nxjerr BQK-ja. BQK-ja e cakton 
periudhën përkatëse brenda së cilës duhet të dorëzohet informacioni i tillë dhe 
cakton afatin në të cilin informacioni i tillë duhet të dorëzohet në fund të 
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periudhës tremujore ose vjetore. BQK-ja nxjerr gjithashtu rregullore me të cilat 
saktësohet se çfarë informatash tjera mund të kërkohen dhe forma me të cilin do 
të sigurohet çfarëdo informacioni. BQK-ja mund të caktojë Auditorë të pavarur 
apo ofrues të tjerë të shërbimeve profesionale për të kryer anketa, vlerësime 
aktuariale apo kontrollim të llogarive, librave, dokumenteve dhe shënimeve të 
tjera të Fondit të Kursimeve Pensionale Të Kosovës.  

5.5. Informatat të cilat Fondi ia siguron BQK-së në përputhje me këtë ligj, përveç 
deklaratve mbi pasurinë, të dorëzuara në pajtim me paragrafin 5.3 (e) lartë, 
Fondi duhet t’i publikojë më së voni dymbëdhjetë (12) muaj pas dorëzimit të 
tyre. Fondi e organizon publikimin e këtyre informatave.  

 
Neni 6 

Mbledhjae kontributeve për financimin e pensioneve të kursimeve individuale 
 
6.1. Çdo punëdhënës është i obliguar që të kontribuojë në emër të punonjësve të vet 

në Fondin e kursimeve pensionale. Punonjësit obligohen që të kontribuojnë në 
emër të vet në kursimet pensionale. Obligimet e punëdhënësit dhe të punonjësit 
fillojnë në ditën e parë të punësimit të punëdhënësit për punonjësit që kanë 
krijuar marrëdhënie pune dhe përfundojnë kur punonjësi arrin moshën e 
pensionit. 

6.2. Për financimin e kursimeve pensionale: 
a) çdo punëdhënës paguan një shumë që është baras me pesë përqind (5%) të 

rrogave të pëgjithshme të të gjithë punonjësve (siç është përcaktuar me këtë 
ligj); dhe 

b) çdo punonjës paguan një shumë që është baras me pesë përqind (5%) të 
rrogës së tërësishme të tij. 

c) Punëdhënësit mund të kontribuojnë vullnetarisht për një shumë plotësuese 
deri në dhjetë përqind (10%) të rrogës vjetore, për një shumë të 
përgjithshme prej pesëmbëdhjetë përqind (15%) të rrogës. Po ashtu, 
punonjësit mund të kontribuojnë vullnetarisht një shumë plotësuese deri në 
dhjetë përqind (10%) të rrogës së tyre vjetore, për kontributin e 
përgjithshëm prej pesëmbëdhjetë përqind (15%) të rrogës. Kontributet 
vullnetare mund të bëhen pas moshës së pensionimit, por asnjë kontribut 
nuk mund të bëhet në emër të pjesëmarrësit, i cili merr përfitime nga Fondi 
në formë të anuitetit ose tërheqjes graduale apo ka marrë pagesë në shumë 
paushalle. 

6.3. Punëdhësi e zbret kontributin e punonjësit nga rrogat e punonjësit dhe e bart në 
llogarinë e posaçme të Fondit bashkë me kontributin e punëdhënësit në afatin e 
duhur në përputhje me rregullat që do të nxirren në mënyrën që e cakton 
Administrata Tatimore e Kosovës.  

6.4. Administrata Tatimore e Kosovës autorizohet të lidhë kontratë me TKPK apo 
ndonjë Entitettjetër për mbledhjen e kontributeve në përputhje me këtë nen, me 
miratim të Qeverisë pas konsultimit me BQK-në.  

6.5. Në rastet kur rrogat paguhen kryesisht në natyrë, punëdhënësi paguan pesë 
përqind (5%) të vlerës së tregut të pagesës në natyrë dhe punonjësi i paguan pesë 
përqind (5%) të vlerës së tregut të pagesës në natyrë.  
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6.6. Në rastet kur rrogat për orar të plotë, qoftë të paguara në natyrë ose ndryshe, 
janë më të vogla se Paga Minimale, punëdhënësi i paguan pesë përqind (5%) të 
rrogës minimale dhe punonjësi paguan pesë përqind (5%) të rrogës se tij ose të 
saj për orar të plotë pune.  

6.7. Administrata Tatimore e Kosovës ka përgjegjësi dhe të drejta të njëjta lidhur me 
inspektimin, vlerësimin dhe zbatimin e pagesave të kontributeve që ajo i ka rreth 
tatimit në të ardhura. Kjo, pa kufizime, përfshin të drejtën për vlerësimin e 
dënimeve, shtimin e mjeteve, kontrollimin e shënimeve dhe të gjitha 
kompetencat tjera zbatuese që i janë dhënë në pajtim me ligjin në fuqi.  

6.8. Kontributet e mbledhura në bankat komerciale duhet të transferohen në llogarinë 
e FKPK-së në BQK brenda 24 orëve pas mbledhjes;  

6.9. FKPK duhet tëbarazoj kontributet e mbledhura në llogaritë individuale brenda 
pesë (5) ditëve të marrjes së informacionit dhe pagesës;  

6.10. Punëdhënësit duhet të paraqesin listën e të gjithë punonjësve në Administratën 
Tatimore të Kosovës në formën dhe mënyrën e përcaktuar nga 
AdministrataTatimore e Kosovës. Punëdhënësi duhet të listoj e gjithë punonjësit 
e tij me numrat e tyre personal identifikues, dhe shumën e kontributeve të 
punëdhënësit dhe punëmarrësit për t'u paguar.Raportim i tillë do të bëhet para se 
të bëhet pagesa e kontributeve.Personat e vetëpunësuar duhet të dorëzojnë një 
informacion të tillë në emër të tyre. 

6.11. Administrata Tatimore e Kosovës brenda 24 orëve duhet të transferojë tek 
FKPK të gjitha informacionet për raportet dhe kontirbutet embledhura.  

6.12. Personat e vetëpunësuar, të cilët paguajnë tatim mbi të ardhurat në të ardhurat 
bruto dhe kanë ndalesa më të ulëta të lejueshme (para ndalesave për kontribut 
pensional) do të kontribuojnë me një shumë minimale prej dhjetë përqind (10%) 
të asaj shume neto (me një kufi maksimal prej tridhjetë përqind (30%) të asaj 
shume neto). Personat e vetëpunësuar, të cilët paguajnë tatim mbi të ardhurat në 
bazë të supozimit do të kontribuojnë me një kontribut minimal prej një të tretës 
(1/3) të shumës së tatimit të prezumuar (me një kufi maksimal që është trefishi i 
asaj shume). Për të gjitha kategoritë e personave të vetëpunësuar, minimumi i 
tremujorit të kontributeve do të jetë tridhjetë përqind (30%) të Pages Minimale. 
Personat e vetëpunësuar, të cilët i klasifikojnë disa apo tërë të ardhurat e tyre 
nga veprimtaria afariste si paga, do të kontribuojnë në emër të punonjësve të tyre 
dhe vetes së tyre si punonjës, të cilët fitojnë të ardhura nga veprimtaria e njëjtë 
afariste. Personat e tillë të vetëpunësuar obligohen të paguajnë dhe të raportojnë 
mbi kontributet pensionale mbi cilëndo pjesë të të ardhurave të tyre shtesë që 
nuk llogaritet si pagë, ashtu siç është përcaktuar këtu. Administrata Tatimore e 
Kosovësështë e autorizuar që të nxjerrë rregullore lidhur me afatin kohor dhe 
mënyrën e kontributeve të personave të vetëpunësuar.  

6.13. Pagesa e kontributeve është e detyrueshme për të gjithë banorët e punësuar të 
Kosovës deri nëmoshën e pensionimit.  

6.14. Me përjashtim nga paragrafi 6.13 të këtij neni, kontributet nga të punësuarit e 
huaj me qëndrim të përkohshëm në Kosovë, nuk janë të lejuara.  
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Neni 7 
Llogaritë individuale në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës 

 
7.1. Kontributet e paguara në Fondin e kursimeve pensionale të Kosovës në 

përputhje me nenin 6 të këtij ligji regjistrohen në llogaritë individuale në emër të 
pjesëmarrësve, duke i zbritur shpenzimet administrative që janë miratuar në 
përputhje me këtë ligj. Mjetetpensionaletealokuara në llogaritë individuale do të 
jenëpronë e pjesëmarrësve përkatës. Kjo e drejtë pronësore është kufizuar në atë 
mënyrë që e drejta për të marrë ose për të shfrytëzaur pronën mund të bëhet 
vetëm në kohën e moshës së pensionimit ose të vdekjes a të paaftësisë fizike të 
pjesëmarrësit, siç parashihet me këtë Ligj. Kjo e drejtë e pronës nuk mund të 
lihet peng, të ndalet, të transferohet, ose të tjetërsohet. Kjo nuk i nënshtrohet 
ekzekutimit, nuk është pjesë e paluajtshmërisë në rast të falimentit të 
pjesëmarrësit dhe në të nuk mund të ndikojë kurrfarë procedurë e 
marrëveshjesdhe çdo përpjekje për ta bërë këtë do të jetë e pavlefshme. 

7.2. Mbajtësi i mjeteve, e nëse ka më shumë se një mbajtës, Fondi do të llogarisë të 
ardhurat e investimit për Fondin si tërësi sipas kalkulimit ditor të çmimit të 
njësis. Fondi do të alokoj(shpërndaj) të ardhurat nga investimi në çdo llogari 
individuale, duke pasqyruar rritjen (zvogëlimin) ditore për çdo llogari 
individuale të pjesëmarrësve. Nëse Fondi përllogarit të ardhurat nga investimet, 
auditorerët e pavarur të Fondit do t’i konfirmojnë përllogaritjet.  

7.3. Vlera në llogarinë individuale të çdo pjesëmarrësi llogaritet më së paku në fund 
të çdo muaji. Përllogaritjet i bën Fondi, ndërsa i auditon në baza vjetorefirma e 
pavarur e kontabilitetetit në përputhje me standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit dhe i nënshkruan kontabilisti i certifikuar publik, i cili nuk mund të 
jetë person i ndërlidhur me ndonjë anëtar të bordit drejtues të Fondit, 
menaxhuesin (it) e mjeteve, mbajtësin e Fondit ose me cilindo punonjës të 
Fondit.  

7.4. BQK-ja nxjerr rregullore:  
a) Lidhur me përllogaritjen e fitimit, duke përfshirë parimet e rrumbullakësimit 

të atyre vlerave; 
b) Për përcaktimin e kërkesave për raportet që i dërgohen BQK-së dhe 
c) Për çdo çështje tjetër lidhur me investimin e mjeteve pensionale që i 

adminstron Fondi dhe për çdo çështje tjetër që ka të bëjë me mbajtjen e 
llogarive individuale ose mbrojtjen e interesave të pjesëmarrësve dhe 
shfrytëzuesve të kursimeve pensionale. 

7.5. Fondi në intervale të rregullta dhe së paku një herë në çdo dymbëdhjetë (12) 
muaj e informon çdo pjesëmarrës me shkrim për mjetet në llogarinë individuale 
të pjesëmarrësit, me datat e kontributeve dhe shumat e fitimit nga investimi.  

7.6. Me kërkesë të pjesëmarrësit Fondi është i obliguar që t’i sigurojë pjesëmarrësit 
një raport për vlerën e llogarisë së tij individuale. Fondi mund të caktojë një 
pagesë për sigurimin e një raporti të tillë, përveç mënyrës së paraparë me 
paragrafin 7.5 të këtij neni, mirëpo kjo pagesë nuk mund t’i kalojë shpenzimet e 
arsyeshme reale për sigurimin e një raporti të tillë.  

7.7. Gjatë regjistrimit të kontributeve në llogaritë individuale, Fondi mbështetet në 
shënimet dhe të dhënat e siguruara nga Administrata Tatimore e Kosovës.  
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7.8. Kontributet e investuara në FKPK e po ashtu edhe transferet e pranuara nga 
Fondet Pensionale Plotësuese te Punëdhënësit dhe Fondet Individuale Plotësuese 
duhet të konvertohen në njësi me qëllim të mbajtjes së llogarisë. Çdo njësi do të 
përfaqësojë një pjesë proporcionale të pronësisë në secilën prej aseteve të fondit 
të pensioneve. BQK-ja do të nxjerrë rregullore në lidhje me kohën dhe mënyrën 
e konvertimit të kontributeve në njësi. 

7.9. Nëse Fondi konstaton se një punëdhënës, punonjës apo person i vetëpunësuar ka 
dhënë kontribute të tepërta, Fondi mund t’i kthejë kontributet e tilla të tepërta në 
pajtim me rregullat e Administrata Tatimore e Kosovës. Asnjë pagesë e kthimit 
të investimit nuk do të bëhet për kthimin e kontributit. Nuk do të bëhet asnjë 
kompensim lidhur me kontributet për të cilët pagesa i është bërë pjesëmarrësit 
ose përfituesit në pajtim me dispozitat e nenit 12 të këtij ligji. 

7.10. Nëse kontributet nuk dërgohen në llogaritë individuale pas dy (2) vitesh, Fondi i 
alokon ato në llogari të veçantë së bashku me ndonjë fitim apo humbje, me 
miratim nga BQK-ja. 

 
Neni 8 

Mbajtja e mjeteve pensionale të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
8.1. Fondi duhet të emërojë një mbajtës të vetëm, të cilit ia delegon obligimin për 

mbajtjen e mjeteve pensionale dhe lidh marrëveshje për mbajtjen e tyre. 
Mbajtësi dhe punonjësit e tij, të cilët kanë liri veprimi sa u përket fondit 
pensional, sipas këtij ligji janë të besuarit e Fondit.  

8.2. Fondi e zgjedh mbajtësin me konkurs ndërkombëtar. Kushtet dhe procedura për 
udhëheqjen e konkursit, duke përfshirë edhe kërkesat paraprake të kualifikimit 
për mbajtësin, shumën dhe përbërjen e aksioneve të tij; arsyet dhe procedura e 
pezullimit ose anulimit të licensës së tij, do tëpërcaktohen në përputhje me këtë 
ligj.  

8.3. Mbajtësi mund të veprojë në këtë cilësi për më shumë se një fond, por mjetet 
pensionale, veprimet dhe evidencën e Fondit duhet t‘i mbajë rreptësisht të ndara 
nga të gjitha mjetet e tjera dhe nga mjetet e mbajtësit.  

8.4. Mbajtësi i cili është subjekt juridik në Kosovë duhet t’i plotësojë kushtet që i 
cakton BQK-ja, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në kushtet vijuese:  
a) Të jetë e licencuar nga BQK-ja ose nga ndonjë organ përkatës rregullator 

bankar, që nuk është nën masa të dhunshme dhe një licencë e tillë të mos 
jetë pezulluar; 

b) Të ketë kapital minimal të paguar siç përcaktohet me rregullore të BQK-së; 
c) Të mos veprojë si menaxhues i Fondit pensional dhe të mos jetë person i 

ndërlidhur i drejtorit të mjeteve ose anëtar i këshillit drejtues të Fondit dhe 
d) Të mos i jep para hua drejtorit ose anëtarëve të tij, por edhe të mos marrë 

para hua prej drejtorit të mjeteve ose anëtarëve të tij. 
8.5. Marrëveshja nuk i kufizon përgjegjësitë e mbajtësit, që është subjekt ligjor në 

Kosovë në pajtim me këtë ligj dhe, çdo përpjekje për ta bërë këtë do të jetë pa 
forcë ligjore. Mbajtësi i tillë i përgjigjet Fondit e pjesëmarrësve dhe përfituesve 
për përmbushjen e detyrimeve në mirëbesim në mënyrë joadekuate në pajtim me 
këtë ligj dhe me rregullat tjera dhe legjislacionin civil e penal në Kosovë. 
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Punonjësit e mbajtësit të tillë, në rastin e veprimeve të paligjshme, mund të 
akuzohen për përgjegjësi penale apo administrative në pajtim me ligjet dhe 
legjislacionin civil e penal në Kosovë.  

8.6. Mbajtësi, që gjendet jashtë Kosovës, duhet të jete i licencuar nga ndonjë 
rregullator i shërbimeve bankare, financiare ose i tregjeve të kapitalit të një 
shteti anëtar të OBZHE-së, të ketë pozicion të qartë dhe të mos jetë nën detyrim 
ose suspendim, si dhe t’i plotësojë kushtet e caktuara nga BQK-ja.  

8.7. Detyrat e mbajtësit janë si vijon:  
a) të pranojë dhe të mbajë letrat me vlerë që përbëjnë mjetet pensionale; 
b) të mbajë evidencën e garancioneve të Fondit Pensional të çfarëdo forme; 
c) të pranojë dhe t’i ruajë dokumentet e pagesave lidhur me transferin dhe 

emetimin e fondeve monetare që përbëjnë mjetet pensionale; 
d) t’i regjistrojë llogaritë korresponduese në regjistrin e fondit pensional që 

janë deponuar te mbajtësi; 
e) t’ia sigurojë Fondit tërë informacionin e nevojshëm për t’i ndihmuar në 

përmbushjen e obligimeve të këtij ligji; 
f) të kujdeset që marrëveshjet për marrjen dhe tjetërsimin e fondit pensional të 

jenë në përputhje me këtë ligj apo me ligjet e tjera, me dispoziat në fuqi dhe 
me parimet investive të nxjerra nga Fondi; 

g) t’i zbatojë udhëzimet e Fondit, me përjashtim të rasteve kur udhëzimet e 
tilla bien ndesh me këtë ligj dhe me dispozitat e tjera në fuqi ose me parimet 
investive; 

h) të sigurojë që mjetet e fondit pensional të investohen në pajtim me këtë ligj e 
rregulloret e tjera në fuqi dhe me deklaratën e parimeve të investimit, kurse në 
rast të ndonjë shkeljeje të njoftohet Fondi sipas cilësdo procedure të njoftimit 
të saktësuar nga Fondi në marrëveshjen e tij me mbajtësin e mjeteve; 

i) të sigurojë që drejtori(ët) i mjeteve t’i përmbushë detyrimet e veta lidhur me 
investimin e fondit pensional; dhe  

j) t’i përmbush detyrimet e tjera të saktësuara në marrëveshjen e bërë me 
Fondin për mbajtjen e mjeteve dhe me rregullat e tjera që do të nxirren nga 
BQK-ja.  

8.8. BQK-ja miraton rregullore përkitazi me mbajtësit e fondit duke saktësuar:  
a) kapitalin e lejuar dhe të paguar në tërësi;  
b) të gjitha kushtet që duhet plotësuar për mbajtjen e fondit pensional dhe  
c) çështje të tjera që konsiderohen të përshtatshme sipas këtij Ligji.  

8.9. Marrëveshja për mbajtje mes Fondit dhe mbajtësit të mjeteve përfshin në 
veçanti:  
a) përgjegjësitë e saktësuara të mbajtësit; 
b) mënyrën me të cilën ato duhet të realizohen; 
c) shpërblimin e mbajtësit dhe mënyrën e llogaritjes së shpenzimeve e të 

pagesave si përqindje e fondit pensional që mbahet dhe 
d) edhe kërkesat e tjera siç parashihen me rregulloret që i nxjerr BQK-ja. 

8.10. Në rast të tërheqjes së licencës bankare të mbajtësit nga BQK-ja ose nga cilido 
rregullator bankar i shtetit anëtar të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim 
Ekonomik (OBZHE) dhe në rast të çdo çështjeje lidhur me mospërmbushjen a 
përmbushjen joadekuate të detyrave nga mbajtësi sipas marrëveshjes për 
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mbajtjen e fondit, ose në rastin kur mbajtësi ka falimentuar apo është është në 
likuidim e sipër: 
a) Fondi menjëherë e njofton mbajtësin për prishjen e marrëveshjes dhe 

menjëherë e njofton BQK-në lidhur me gjendjen faktike; 
b) Fondi sa më shpejt që të jetë e mundur përpiqet të emërojë një mbajtës të ri 

në përputhje me kushtet e këtij ligji; dhe 
c) Nëse Fondi nuk merr masa në përputhje me nënparagrafët (a) dhe (b), BQK-

ja mund të urdhërojë ndërrimin e mbajtësit të fondit. 
8.11. BQK-ja e informon Fondin me shkrim për çdo rast të informacionit të 

besueshëm të pranuar përkitazi me çfarëdo dëmtimi material në strukturën 
financiare ose organizative të bankës që vepron si mbajtës i fondit kur ky 
informacion t’i vihet në dispozicion BQK Çdo ndryshim i mbajtësit bëhet në 
mënyrën që siguron përmbushje të vazhdueshme të detyrave lidhur me mjetet 
pensionale.  

8.12. Kur të prishet marrëveshja me mbajtësin, mbajtësi i liron mjetet e fondit 
pensional që i mban ai dhe të gjitha dokumentet lidhur me përmbushjen e 
detyrave të tij ia dorëzon mbajtësit të ri brenda periudhës së dakorduar ndërmjet 
palëve, por pa ndonjë vonesë të tepruar. Mbajtësi është përgjegjës për 
përmbushjen e detyrave të veta derisa të transferohen plotësisht të gjitha 
dokumentet dhe mjetet e fondit.  

8.13. Mbajtësi menjëherë e informon Fondin për çdo çështje për të cilën beson se 
paraqet një vepër ose lëshim që mund të prishë këtë ligj apo rregulloret e tjera 
ose rrezikon interesat e cilitdo pjesëmarrës.  

8.14. Fondet pensionale që ruhen konform dispozitave të këtij neni nuk janë pronë e 
mbajtësit, nuk mund të ekzekutohen në llogari të ndonjë mbajtësi tjetër, nuk janë 
pjesë e fondit pensional të mbajtësit ndaj të cilit zbatohet procedura e 
falimentimit dhe nuk mbulohen me asnjë procedurë të marrëveshjes.  

8.15. Në rast se Këshilli drejtues vendos se një mbajtës për mjetet pensionale në 
Kosovë nuk ëshë i përshtatshëm, atëherë mund të emërohet bartësi i dytë me 
qëllim të mbajtjes së mjeteve pensionale në Kosovë. Në ketë rast, emërimi i 
mbajtësit duhet të miratohet nga BQK-ja dhe t’i përmbush kushtet e këtij ligji.  

8.16. Mjetet e investuara përmes një instrumenti për investime të hapura në pajtim me 
nenin 11 të këtij ligji nuk i nënshtrohen kërkesave të parapara me këtë nen.  

 
Neni 9 

Investimet e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
9.1. Mjetet e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës investohen vetëm në pajtim 

me dispozitat e këtij Ligji dhe me qëllim të rritjes së fitimit në investim vetëm 
në interes të pjesëmarrësve dhe të shfrytëzuesve. Qëllimet e një investimi të 
arsyeshëm të Fondit pensional janë: 
a) siguria e fondit pensional; 
b) shumëllojshmëria e investimit; 
c) fitimi maksimal në përputhje me sigurinë e fondit pensional dhe 
d) mirëmbajtja e likuiditetit adekuat. 

9.2. Bordidrejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës në bazë të këshillave 
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profesionale përgatit një pasqyrë të parimeve të investimit, e cila duhet të 
përputhet me parimet e caktuara në paragrafin 9.1 të këtij neni dhe me ligjet e 
dispozitat e tilla në fuqi që miratohen kohë pas kohe. Në deklaratën e parimeve 
të investimit parashtrohen: 
a) mënyra me të cilën plotësohen kushtet e këtij ligji; 
b) llojet e mjeteve në të cilat mund të investohen mjetet pensionaleduke 

përfshirë ekspozimin maksimal për çdo klasë mjetesh dhe ekspozimin 
maksimal ndaj një emetuesi të vetëm ose grup emetuesish të lidhur në çdo 
klasë mjetesh;  

c) palët përgjegjëse për vendimet lidhur me sigurimin dhe realizimin e 
investimeve; 

d) procedurat e nxjerrjes së vendimeve dhe 
e) metoda e revidimit të deklaratave. 

9.3. Bordi drejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës rregullisht e 
shqyrton deklaratën e parimeve të investimit dhe, nëse është e nevojshme, e 
ndryshon atë.  

9.4. Bordi drejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës ka kompetenca që të 
përfshijë në deklaratën e parimeve të investimeve të tij një udhëzim për të ndarë 
mjetet pensionale në rezerva të veçanta me qëllim që grupmoshat e ndryshme të 
pjesëmarrësve të sigurohen me një profil përkatës të rrezikut që i përshtatet 
përafërsisht moshës së pensionimit.  

9.5. Duke pasur parasysh qëllimin ndihmës për avancimin e zhvillimit ekonomik të 
Kosovës, pasqyra e parimeve të investimeve mund të nxisë që një pjesë e 
investimeve të bëhen në Kosovë në fondet që i plotësojnë kriteret e saktësuara 
me këtë Ligj dhe me udhëzimet e investimeve në mënyrë që një veprim i tillë të 
mos i cenojë synimet e investimit të arsyeshëm ose detyrat fiduciare ndaj 
pjesëmarrësve.  

9.6. Mjetet e Fondit Pensional mund të investohen vetëm në këto klasa 
ndërkombëtare të mjeteve:  
a) Fondet monetare, duke përfshirë llogaritë bankare dhe depozitat në banka që 

janë licencuar nga një organ rregullator bankar i shtetit që është anëtar i 
Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillimin Ekonomik (OBZHE) dhe të 
cilat nuk janë nën masa të dhunshme ose licenca e tyre nuk i nënshtrohet 
pezullimit;  

b) Letrat me vlerë të emetuara nga ndonjë shtet anëtar i Organizatës për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OBZHE);  

c) Letrat me vlerë të emetuara nga qeveritë në shtetet anëtare të Organizatës 
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OBZHE) në masën që e 
garanton shteti përkatës; 

d) Letrat me vlerë të regjistruara në rregullatorin e tregjeve të kapitalit të 
cilitdo shtet anëtar i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 
(OBZHE) me qëllim të përfshirjes së tyre në një ofertë publike, me kusht që 
këto letra me vlerë të figurojnë në bursën që i nënshtrohet mbikëqyrjes së 
rregullatorit të tregjeve të kapitalit;  

e) Fondet e përbashkëta dhe fondet e investimeve, që janë subjekt i miratimit 
në shtetin e themelimit, shtet ky që është anëtar i Organizatës për 
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Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.  
9.7. Mjetet pensionale mund të investohen vetëm në klasat e mjeteve si në vijim:  

a) Fondet monetare, duke përfshirë llogaritë bankare dhe depozitat e bankave 
të licencuara nga BQK-ja, por që nuk janë nën masa të dhunshme dhe që 
nuk i nënshtrohen pezullimit të licencës së tyre; 

b) Letrat me Vlerë të Qeverisë së Kosovës; 
c) Letrat me vlerë të ndërmarrjeve (duke përfshirë veçmas stoqet dhe 

obligacionet) të regjistruara në ligjet e kapitalit të tregjeve në Kosovës dhe 
të plasuara përmes ofertës publike, me kusht që letrat e tilla me vlerë të jenë 
kuotuar në bursën e bursën e licencuar të letrave me vlerë në Kosovë ose në 
ndonjë juridiksion tjetër të shtetit anëtar të Organizatës për Bashkëpunim 
dhe Zhvillim Ekonomik (OBZHE), varësisht nga mbikëqyrja e regullatorit 
në fuqi të tregjeve të kapitalit dhe 

d) Fondet e përbashkëta dhe të investimeve varësisht nga miratimi i 
rregullatorit në Kosovë. 

9.8. Përpjesëtimi maksimal i letrave me vlerë të cilitdo emetues të vetëm, duke 
përfshirë personat e tij të anëtarësuar që mund t’i mbajë Fondi i Kursimeve 
Pensionale të Kosovës, është pesë përqind (5%) për aksione dhe tridhjetë 
përqind (30%) për obligacione.Asnjë kufizim i tillë nuk do të aplikohet për 
Letrat me Vlerë të Qeverisë së Kosovës.  

9.9. Përpjesëtimi maksimal i mjeteve të tërësishme të pensionit, që mund të 
investohen në mjetet e një emetuesi, duke përfshirë llogaritjen e mjeteve të 
personave të ndërlidhur, është pesë përqind (5%) për aksione,dhjetë përqind 
(10%) për obligacione të vlerësuara AA apo më lartë, dhederi në tridhjetë 
pëqind (30%) të totalit të mjeteve mund të investohen në Letrat me Vlerë të 
Qeverisë së Kosovës.  

9.10. Pa rënë ndesh me dispozitat e këtij Ligji, në të kundërtën, FKPK-ja, në çdo vit 
kalendarik të dhënë, do të investojë në letrat me vlerë të emetuara nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës, jo më shumë se një shumë ose shuma të barabarta me 
pesëdhjetë (50) për qind të të ardhurave bruto të kontributeve nga viti kalendarik 
i mëparshëm.  

9.11. Rregullat e përcaktuara në nenin 8 dhe nenin 10 të këtij ligji, në lidhje me 
Mbajtësin dhe Menaxhuesin e Mjeteve, nuk zbatohen për Letrat me Vlerë të 
Qeverisë së Kosovës. 

9.12. Rregulloret e BQK-së mund t’i përcaktojnë kohë pas kohe vlerat minimale të 
pranueshme për çdo klasë të mjeteve të numëruara në këtë Regullore.  

9.13. Fondi pensional nuk mund të investohet në:  
a) instrumentet e letrave me vlerë që nuk janë të regjistruara ose publikisht që 

nuk janë të tregtuara; 
b) mjetet që nuk mund të tjetërsohen me ligj; 
c) instrumentet e letrave me vlerë, opcionet, transaksionet me afat, kontratat 

paraprake dhe kontratat e tjera përkitazi me letrat me vlerë dhe mjetet e tjera 
financiare, me përjashtim që letrat e prejardhura me vlerë mund të përdoren 
si strategji mbrojtëse për zvogëlimin e rrezikut, me kusht që Fondi të mos 
ketë pozicion të pambuluar të shitjes; 

d) pasurinë e paluajtshme ose fondet fizike të paregjistruara në tregjet e 
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organizuara për të cilat vlerësimi është i pasigurtë, duke përfshirë veprat e 
artit antik, veprat artistike, monedhat dhe automjetet dhe të ngjashme“; 

e) çfarëdo pasurie të menaxhuesitit të mjeteve apo të mbajtësit të fondit ose të 
anëtarit të bordit drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës a të 
cilitdo personi të ndërlidhur të menaxhuesit të mjeteve, mbajtësit ose 
anëtarit të bordit drejtues të Fondit të kursimeve pensionale; 

f) letrat me vlerë të emetuara nga: 
(i) anëtari i borditdrejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të 

Kosovës; 
(ii) menaxhuesi i mjeteve; 
(iii) mbajtësi i mjeteve; 
(iv) çdo person që është person i ndërlidhur me personat e theksuar prej 

(i) deri në (iii) më lart; dhe 
g) Fondet e tjera që i saktëson BQK-ja në konsultim me Qeverinë. 

9.14. Në qoftë se dispoziatat e këtij neni shkilen si pasojë e: 
a) ndryshimit të çmimeve në treg që paraqet bazën për vlerësimin e fondit; 
b) ndryshimit të tarifave të valutave të huaja të këmbimit; 
c) ndryshimit në marrëdhëniet organizative ose ekonomike që janë bërë 

ndërmjet personave në të cilët investohen mjetet dhe 
d) Çfarëdo rrethane tjetër jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë të drejtorit të fondit; 

Atëherë, menaxhuesii i mjeteve ka obligim që të marrë masa për t’ia 
përshtatur veprimet e investimit kërkesave të caktuara me këtë ligj, duke 
pasur kujdes që të plotësohen kërkesat e tjera të këtij neni për rritjen 
maksimale të fitimit dhe ruajtjen e fondit pensional. 

9.15. Përshtatja e veprimeve të investimit ndaj kërkesave të saktësuara në këtë ligj 
duhet të kryhet më së voni gjashtë (6) muaj pas datës në të cilën ndodh shkelja 
ose në datën kur në bazë të vlerësimit të fondit konstatohet se ka pasur shkelje, 
cilido prej rasteve të mësipërme që paraqitet më vonë.  

9.16. Mjetet pensionale nuk mund t’i shiten:  
a) mbajtësit që i mban mjetet e tij; 
b) menaxhuesitit të mjeteve; 
c) anëtarit të bordit drejtues të fondit ose 
d) çdo personi që është person i ndërlidhurme menaxhuesin e mjeteve, me 

mbajtësin apo me anëtarin e bordit drejtues të fondit. 
9.17. Menaxhuesi i mjeteve nuk mund të jep asnjë lloj kredie ose garancione për asnjë 

person të cekur në paragrafin 9.13, pika f. të këtij neni.  
9.18. Menaxhuesii i mjeteve i ushtron të gjitha të drejtat e votimit që u përkasin 

aksioneve që ai i mban vetëm në emër të fondit dhe vetëm në interes të 
pjesëmarrësve dhe përfitueseve.  

 
Neni 10 

Drejtorët e mjeteve të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
10.1. Menaxhimin e mjeteve të Fondit pensional duhet ta kryejnë vetëm 

menaxhuesitët e mjeteve në përputhje me marrëveshjet e menaxhimit të fondit 
pensional të lidhura në pajtim me këtë Ligj dhe me rregulloret e tjera në fuqi. 
Për qëllimet e këtij ligji, menaxhuesit e mjeteve dhe punonjësit e tyre që kanë 
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liri veprimi me mjetet pensionale duhet të jenë fiduciarë të Fondit.  
10.2. Menaxhuesitët e mjeteve të Fondit apo të pensioneve plotësuese, që janë 

subjekte juridike në Kosovë duhet të kenë licencën për menaxhimin e mjeteve 
që i lëshon BQK-ja ose ndonjë rregullator për rregullimin e tregjeve të kapitalit 
në Kosovë. Arsyet dhe procedura e lëshimit, pezullimit ose e anulimit të licencës 
së menaxhimit të mjeteve saktësohen me rregulloret nga BQK-ja. Menaxhuesi i 
mjeteve duhet t’i plotësojë kushtet si në vijim:  
a) të mos jetë nën masat e detyrimit dhe licenca të mos jetë e pezulluar. 
b) e plotëson kërkesën e kapitalit minimal të paguar, të përcaktuar me 

rregulloret e BQK-së; 
c) të mos jetë person i ndërlidhur i mbajtësit ose i ndonjë anëtari të bordit 

drejtues të Fondit dhe 
d) nuk i jep hua mbajtësit ose anëtarëve të tij dhe as nuk merr hua prej tij ose 

anëtarëve të tij. 
10.3. Menaxhuesii i mjeteve të Fondit apo i pensioneve plotësuese, i cili gjendet jasht 

Kosovës duhet: 
a) të jetë i licencuar nga rregullatori bankar, i shërbimeve financiare apo i 

tregjeve të kapitalit i shtetit anëtar të Organizatës për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim në Evropë (OBZHE); 

b) të ketë bilanc pozitiv financiar dhe të mos jetë nën masa detyruese apo të 
pezullimit dhe 

c) t’i përmbush të gjitha kushtet e përcaktuara nga BQK-ja dhe të jetë i 
miratuar nga BQK-ja. 

10.4. Fondi zgjedhë një ose më shumë menaxhues të mjeteve në bazë të shpalljes së 
konkursit ndërkombëtar. Kushtet dhe procedura e shpalljes, duke përfshirë edhe 
kërkesat parakualifikuese për menaxhuesit e mjeteve, shumën dhe përbërjen e 
kapitalit dhe kërkesat e tjera që përcaktohen në përputhje me këtë ligj.  

10.5. Marrëveshja për menaxhimin e mjeteve parasheh menaxhimin e mjeteve 
pensionale vetëm përmes mbajtësit të emëruar. Marrëveshja për menaxhimin e 
mjeteve mes Fondit dhe menaxhuesitit të mjeteve në veçanti përmban si në 
vijim:  
a) përgjegjësitë specifike të menaxhuesitit të mjeteve; 
b) mënyrën se si ato duhet të përmbushen; 
c) udhëzimet specifike për votat e aksioneve; 
d) pagën e menaxhuesitit të mjeteve dhe mënyrën e llogaritjes së shpenzimeve 

e të pagesave si përqindje e shumës së gjithmbarshme të mjeteve pensionale 
që menaxhohen dhe 

e) kërkesat e tjera të parapara në rregulloret që do të nxirren nga BQK-ja. 
10.6. Mjetet pensionale që administrohen në pajtim me dispozitat e këtij neni nuk janë 

pronë e menaxhuesitit të mjeteve dhe nuk mund të ekzekutohen në llogari të një 
menaxhuesi mjetesh, nuk mund të jenë pjesë e mjeteve të menaxhuesitit të 
mjeteve ndaj të cilit zbatohet procedura e falimentimit dhe ato nuk mund të 
përfshihen me ndonjë procedurë të marrëveshjes. 
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Neni 11 
Investimet përmes instrumentit për investime të hapura nga 

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës 
 
11.1. Bordi drejtues i Fondit gjatë kryerjes të detyrës së tij fiduciare mund të 

përcaktojë se investimet optimale për një pjesë të mjeteve pensionale apo për të 
gjitha mjetet pensionale të fondit të bëhen përmes instrumentit për investime të 
hapura.  

11.2. Fondi zgjedh një apo më shumë instrumente për investime të hapura përmes 
konkursit ndërkombëtar. Kushtet dhe procedura e konkursit, duke përfshirë 
kushtet parakualifikuese për instrumentin e investimeve të hapura dhe cilatdo 
kushte të tjera përcaktohen në përputhje me këtë ligj. 

11.3. Instrumentet për investime të hapura të përdorura për investime të Fondit duhet 
të licencohen nga autoriteti i tregut financiar i një shteti anëtar të OBZHE-së ku 
e kanë selinë apo nga autoriteti i tregut financiar në Kosovë. BQK-ja gjithashtu 
mund të nxjerrë rregullore të aplikueshme posaçërisht për investimet përmes 
instrumenteve për investime të hapura.  

11.4. Bordi drejtues i Fondit duhet t’i shqyrtojë marrëveshjet për mbajtje të 
instrumenteve për investime të hapura të shfrytëzuara për investimet e Fondit 
dhe duhet të vendosë që ato të jenë të përshtatshme për ruajtjen e mjeteve 
pensionale të Fondit. Kushtet për mbajtje nga neni 8 i këtij ligji nuk vlejnë për 
mjetet pensionale të plasuara në instrumentet për investime të hapura.  

11.5. Fondi mund të realizojë dokumentin standard të parapagimit të instrumentit për 
investime të hapura, i cili duhet të cekë shumën e pagesës së instrumentit për 
investime të hapura dhe mënyrën e llogaritjes së shpenzimeve e të ngarkesave në 
formë të përqindjes së shumës së gjithmbarshme të mjeteve pensionale të 
plasuara në atë instrument për investime të hapura. 

11.6. Kufizimet në investime në një emetues të vetëm të parapara në nenet 9.8 dhe 9.9 
nuk vlejnë për investimet në një instrument për investime të hapura, me kusht që 
politika e investimit në instrument për investime të hapura të kërkojë 
shumëllojshmëri dhe në përgjithësi të jetë në përputhje me nenet 9.8 dhe 9.9 të 
këtij ligji. 

 
Neni 12 

Pagesa e kursimeve individuale pensionale 
 
12.1. Kur pjesëmarrësi arrin Moshën e Pensionimit, ai ose ajo do të bën blerjen e 

kursimeve pensionale në njërën nga format e Anuiteteve të caktuara në 
paragrafin 12.6 me të terën ose me një pjesë të shumës së Llogarise Individuale 
të tij apo saj. BQK kohe pas kohe nxjerrë rregullore që specifikojnë minimumin 
e Kursimeve Pensionale që duhet të rezultoj nga blerja e një anuiteti.  

12.2. BQK-ja i licencon kompanitë e sigurimeve për sigurimin e anuiteteve për 
kursimet pensionale dhe i mbikëqyr aktivitetet e tyre. BQK-ja e mban listën e 
kompanive të licencuara të sigurimeve. Pjesëmarrësi është i lirë të zgjedhë 
kompaninë e sigurimeve nga e cila ai ose ajo e blen pensionin vjetor.  

12.3. Në rast se ka me pak se dy kompani të licencuara të sigurimeve në Kosovë për 
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ofrimin e pensioneve vjetore, Fondi është i autorizuar të bëjë një përzgjedhje 
ndërkombëtare të një ofruesi apo ofruesve të duhur të pensioneve vjetore të 
licencuar në një shtet anëtar të OBZHE-së, duke treguar kujdesin e duhur për 
sigurimin e shërbimeve dhe të çmimeve më të mira të mundshme. Në rast se një 
apo më shumë ofrues të pensioneve vjetore janë licencuar në Kosovë, por Fondi 
vendos se shërbimet dhe çmimet e tilla të ofruara në Kosovë nuk janë 
konkuruese me kushtet e tregjeve ndërkombëtare, Fondi është i autorizuar të 
zgjedhë ofruesin apo ofruesit e pensioneve vjetore të licencuar në një vend 
anëtar të OBZHE-së, me miratimin e BQK-së.. BQK-ja mund të nxjerrë 
rregullore përkitazi me koutimin minimal të ofruesve të tillë të pensioneve 
vjetore.  

12.4. Fondi e informon pjesëmarrësin me shkrim për afrimin e moshës së tij 
pensionale gjashtë (6) deri dymbëdhjetë (12) muaj para moshës së pensionit dhe 
e pajis me formularët standard që nevojten për të kërkuar pensionin vjetor dhe 
informacionin lidhur me kompanitë e sigurimeve të licencuara për dhënien e 
anuiteteve në përputhje me këtë ligj dhe me rregulloret në fuqi të BQK-së. Fondi 
gjithashtu informon pjesmarrësin me shkrim që ai ose ajo duhet të kërkojë 
pagesën e pensionit vjetor nga Fondi së paku nëntëdhjetë (90) ditë para arritjes 
së moshës së pensionit, së bashku me informatat për kompaninë e licencuar nga 
e cila ai ose ajo do ta merr pensionin vjetor (nëse zgjedhja e ofruesve të 
pensioneve vjetore është e mundshme). Pjesëmarrësi mund të vendosë që të 
shtyejë pagesën e pensionit vjetor dhe mund të fillojë marrjen e pensionit në çdo 
kohë duke e lajmëruar Fondin nëntëdhjetë (90) ditë më parë.  

12.5. Fondi bart bilancin e gjendjes së llogarisë individuale të pjesëmarrësit jo më 
vonë se tridhjetë (30) ditë para fillimit të pagesës së pensionit vjetor, me kusht 
që pjesëmarrësi ta ketë njoftuar nëntëdhjetë (90) ditë më parë. Sipas rastit, Fondi 
bart gjendjen e llogarisë individuale tek ofruesi i pensionit vjetor ose tek ofruesi 
i pensioneve vjetore i zgjedhur nga pjesëmarrësi. Në cilindo rast, shuma e bartur 
bazohet në shumën aktuale të llogarisë individuale në kohën e bartjes. Cilado 
shumë tjetër pas llogaritjes së gjendjes së barazuar për të cilën Fondi vendos se 
duhet t’i ndahet llogarisë individuale të pjesëmarrësit pas pagesës fillestare i 
bartet pjesëmarrësit brenda nëntëdhjetë (90) ditësh nga cilado datë e raportimit 
vijues kur konstatohet se shuma nga gjendja e barazuar duhet të paguhet. Fondi 
mund të kërkojë kompensimin e cilësdo shumë për të cilën konstatohet së i është 
atribuar gabimisht pjesëmarrësit.  

12.6. Secila kompani e licencuar e sigurimeve ofron pensione vjetore dhe 
pjesëmarrësi, në përputhje me paragrafin 12.8 të këtij neni, është i lirë të zgjedhë 
njërin nga llojet e pensioneve vjetore vijuese:  
a) pensionin e veçantë jetësor që paguhet deri në vdekjen e pjesëmarrësit; 
b) pensionin e veçantë jetësor të garantuar për periudhën prej së paku pesë (5) 

vjet në bazë të të cilit, nëse pjesëmarrësi vdes gjatë periudhës së garancisë, 
shumat e papaguara që do t’i ishin paguar pjesëmërrësit për atë periudhë do 
t’iu paguhen përfituesve të caktuar nga pjesëmarrësi; 

c) pensionin vjetor të të mbijetuarit i pagueshëm gjatë jetës së pjesëmarrësit 
dhe pastaj gjatë jetës së bashkëshortit të saj ose bashkëshortes së tij për 
pjesën e mbetur të jetës së saj apo të tij; 
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d) pensionin vjetor të të mbijetuarit i pagueshëm gjatë jetës së pjesëmarrësit e 
pastaj bashkëshortit të saj ose bashkëshortes së tij për pjesën e mbetur të 
jetës së tij ose të saj me një periudhë garancie prej së paku pesë (5) vitesh në 
bazë të së cilës nëse vdesin që të dy gjatë periudhës së garancisë prej pesë 
(5) vitesh (ose periudhës më të gjatë të garancisë) pagesat e papaguara që do 
t’i ishin paguar bashkëshortit ose bashkëshortes nga dita e vdekjes së tij ose 
deri në fund të afatit të garancisë do t’iu paguhen shfrytëzuesve që i ka 
paracaktuar pjesëmarrësi dhe 

e) llojet e tjera të pensionit të cekura në rregulloret e BQK-së. 
12.7. Rregulloret e BQK-së saktësojnë mënyrën e caktimit dhe anulimit të 

shfrytëzuesve në pajtim me këtë nen. Caktimi i shfrytëzuesve duhet të përfshijë 
datëlindjen e tyre dhe numrin personal. Fondi gjithashtu do të cekë formën dhe 
mënyrën e caktimit dhe të anulimit të përfaqësuesve të pjesëmarrësve dhe të 
shfytëzuesve, si dhe gjetjet dhe procedurat e nevojshme për njohjen e mbajtësve 
të emëruar nga pjesëmarrësit dhe përfituesit të cilët nuk mund t’i menaxhojnë 
punët e tyre financiare, ashtu siç miratohet nga BQK-ja.  

12.8. Nëse pjesëmarrësi ka bashkëshortin në datën e arritjes së moshës së pensionit, 
me të cilin ajo ose ai është i martuar për së paku një (1) vit, ai ose ajo obligohet 
që ta blejë një anuitet të tipit të saktësuar në paragrafin 12.6 (c) ose (d) të këtij 
neni.  

12.9. Një kompani e sigurimeve që i siguron anuitetet në përputhje me këtë ligj duhet 
të caktojë shkallë unike të anuitetit me të cilat anuiteti i blerë vjetor mund të 
ndryshojë vetëm në bazë të moshës së marrësit të anuitetit, moshës së 
bashkëshortit të tij nëse një anuitet i përcaktuar në paragrafin 12.6 (c) dhe (d) 
është blerë dhe shumës që i paguhet dhënësit të anuitetit nga llogaria individuale 
e pjesëmarrësit.  

12.10. Kompania që siguron anuitete i publikon normat e veta të anuitetit dhe i vë në 
dispozicion të çdo pjesëmarrësi nëse ai e kërkon këtë dhe ia ofron ato gjithashtu 
BQK-së. Shkallët unike të ofruara nga një kompani e posaçme mund të 
ndryshohen vetëm jashtë afatit siç është përcaktuar me rregulloret e BQK-së.  

12.11. Një kompani e licencuar e sigurimeve që i siguron anuitetet sipas këtij Ligji nuk 
mund të refuzojë kërkesën për blerjen e një anuiteti përderisa parashtruesi i 
kërkesës i plotëson kërkesat e tilla të caktuara me këtë ligj ose me rregulloret që 
i nxjerr BQK-ja. Kompania që siguron anuitete nuk mund të imponojë kushte 
apo shkallë të posaçme për shkaqe të shëndetit, gjinisë, racës, religjionit, 
kombësisë ose kritereve të tjera të ngjashme.  

12.12. Kompania që siguron anuitetete i plotëson kushtet e tilla për mirëmbajtjen e 
shërbimeve teknike të saktësuara me rregulloret që i lëshon BQK-ja.  

12.13. Asnjë person fizik ose juridik nuk mund t’i ofrojë përfitime indirekte personit 
me qëllim që ta bindë atë për të blerë anuitetin. Asnjë person fizik ose juridik 
nuk mund t’i ofrojë asnjë përfitim dytësor punëdhënësit a personave të 
ndërlidhur te punëdhënësi me qëllim të nxitjes ose shpërblimit të punëdhënsit 
për t’i bindur apo për të kërkuar prej punonjëseve që të blejnë ndonjë pension 
vjetor nga siguruesi i caktuar.  

12.14. Nëse përcaktohet në pajtim me ligjet e Kosovës se pjesëmarrësi ka të drejtë në 
pensionin invalidor para arritjes së moshës së pensionit, pjesëmarrësi do te blej 
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njëPension Invalidor me një nga format e anuitetit të specifikuara ëe nenin 12.6 
me shumën e pjesshme ose të plotë të Llogarise Individuale. BQK-ja, së paku 
një herë në vit, nxjerr rregullore që përcaktojnë minimumin mujor të kursimeve 
pensionale, që duhet të rezultojnë nga blerja e një pensioni vjetor. MPMS-ja 
nxjerrë rregullore, që specifikojnë kushtet nën të cilat një person ka të drejte në 
pensionin invalidor, dëshminë e kërkuar dhe procesin për të aplikuar për këtë 
pension. 

12.15. Nëse pjesëmarrësi i cili nuk e ka blerë pensionin vjetor në pajtim me këtë nen 
vdes para moshës së pensionit, shuma në llogarinë e pjesëmarrësit i paguhet 
përfituesit apo shfrytëzuesve. Pagesa mund të bëhet në formë të dhënies së 
shumës së përgjithshme apo të transferit në llogarinë individuale të përfituesit. 
Personat që pretendojnë të jenë shfrytëzues kanë afat deri në gjashtë muaj pas 
vdekjes së pjesëmarrësit për t’ia dorëzuar kërkesat Fondit. Fondi mund të 
vendosë se përfituesi i cili është bashkëshort apo bashkëshorte ligjore ka të 
drejtë në llogarinë e plotë individuale dhe mund ta paguajë këtë shumë 
menjëherë pas marrjes së vendimit. Fondi vërteton gjendjen aktuale të shumës 
në llogarinë individuale të pjesëmarrësit në kohën e pagesës dhe dërgon cilëndo 
shumë për të cilën vendoset se duhet të paguhet pasi që të jetë bërë pagesa 
bazuar në barazimin vijues brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga cilado datë 
vijuese e raportimit kur vërtetohet se një shumë e caktuar pas barazimit duhet të 
paguhet. Pas marrjes së të gjitha kërkesave nga përfituesit e mundshëm, Fondi 
vendos përkitazi me të drejtën e përfituesve që kanë parashtruar kërkesën dhe 
me shpërndarjen e duhur të mjeteve pensionale në përputhje me rregullat e 
nxjerra nga BQK-ja. Çfarëdo kontesti lidhur me vendimin e Fondit i cili ka të 
bëjë me pagesat ndaj përfituesve zgjidhet në pajtim me nenin 29 të këtij ligji. 
Fondi mund të kërkojë kthimin e cilësdo shume për të cilën vërtetohet se 
gabimisht i është dhënë përfituesve.  

12.16. Nëse vlera e llogarisë individuale të pjesëmarrësit në moshën e pensionimit 
është më e vogël se shuma minimale e përcaktuar nga Këshilli drejtues, me 
miratim të BQK-së, për të qenë e mjaftueshme për blerjen e anuitetit ekonomik, 
pjesëmarrësi e merr shumën aktuale në llogarinë individuale në formë të pagesës 
së plotë të shumës pasi që e njofton Fondin në përputhje më dispozitat për 
njoftim të këtij ligji (paragrafet 12.4 dhe 12.5 të këtij neni). Këshilli drejtues, me 
miratimin e BQK-së, mund të rregullojë tërheqjen në faza të shumave nën 
nivelin minimal.  

12.17. Përveç rregullave të caktuara në një pjesë tjetër të këtij neni, BQK-ja nxjerr 
rregulloret lidhur me:  
a) punësimin e personave të kualifikuar në lëmin e sigurimeve nga ofruesit e 

anuiteteve;  
b) shitjen dhe tregtimin e anuiteteve;  
c) ndarjen e veprimtarisë së anuiteteve pensionale nga çdo veprimtari tjetër e 

siguruesit;  
d) llogaritë e ofruesit të anuitetit;  
e) shpërbërjen, shkrirjen dhe fitimin e ofruesve të anuitetit;  
f) obligimet për raportim të ofruesve të anuitetit; 
g) procedurat që duhet ndjekur për t’i mbrojtur mjetet kur ofruesi i anuitetit 
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nuk është në gjendje t’i plotësojë detyrimet e veta sipas këtij Ligji; 
h) mënyrën dhe kohën e pagimit të pensioneve për pjesëmarrësit duke 

përfshirë pjesëmarrësit që jetojnë jashtë; 
i) pasojat nga vdekja e pjesëmarrësit dhe nga mosinformimi i kompanisë së 

sigurimeve lidhur me vdekjen dhe 
j) çështje të tjera që BQK-ja i konsideron të nevojshme. 

12.18. Personi që emigron përherë nga Republika e Kosovës ka të drejtë të konvertoj 
njësit nga Llogarija Idinividuale e tij apo saj me vlerën e cila është përcaktuar 
kur FKPK ka bërë vlerësimin e fundit. BQK-ja do të lëshoj rregullore 
qërregullojnë provat e nevojshme për të përcaktuar se një person është duke 
emigruar përherë. 

 
Kreu IV 

FONDET PLOTËSUESE PENSIONALE TË PUNËDHËNËSIT 
 

Neni 13 
Kompetencat dhe përgjegjësitë e BQK-së 

 
13.1. Nga BQK-ja kërkohet që: 

a) të licencojë dhe të mbikëqyrë fondet plotësuese pensionale të punëdhënësit 
(“fondet pensionale”); 

b) të pezullojë dhe anulojë licencat e fondeve pensionale; 
c) të rishikojë pasqyrat vjetore të fondeve pensionale; 
d) të nxjerrë rregulla në përputhje me kërkesat e këtij ligji; 
e) të mbajë shënime për parashtresat e marra nga fondet pensionale; 
f) të përgatisë një raport vjetor mbi gjendjen e fondeve pensionale në Kosovë; 
g) të caktojë drejtorë specialë për fondet pensionale që janë në përfundim e 

sipër; dhe 
h) çfarëdo çështjesh të tjera që janë përgjegjësi e BQK-së sipas këtij ligji. 

13.2. BQK-ja ka autorizime që: 
a) t’i shqyrtojë të dhënat e fondeve pensionale, të menaxhuesve të mjeteve të 

tyre dhe të mbajtësit të mjeteve, që të konfirmojë saktësinë e pasqyrave 
vjetore; 

b) t’i shyrtojë të dhënat e fondeve pensionale dhe të punëdhënësve për të 
konfirmuar saktësinë e pagimit të kontributeve në llogari të punonjësve; 

c) të emërojë auditor të pavarur apo ofrues të tjerë të shërbimeve profesionale 
për kryerjen e inspektimeve, për vlerësimin e rreziqeve të sigurimit dhe të 
primeve apo për kontrollimin e librave të kontabilitetit, dokumenteve dhe të 
shënimeve të tjera të fondeve plotësuese pensionale dhe të fondeve 
individuale pensionale; 

d) të mbyllë fondet pensionale në pajtim me kërkesat e këtij ligji; dhe 
e) të propozojë një buxhet vjetor për aktivitetet e veta. 

13.3. Fondet pensionale dhe ofruesit e pensioneve ia dorëzojnë BQK-së pasqyrat e 
audituara vjetore të llogarive të mjeteve dhe obligimeve, të të hyrave dhe të 
shpenzimeve, të audituara nga firma e pavarur e kontabilitetit e miratuar nga 
BQK-ja dhe e nënshkruar nga kontabilisti publik i certifikuar në pajtim me 
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standardet ndërkombëtare të kontabilitetit apo me standardet e tjera të cilat 
mund të miratohen nga BQK-ja. BQK-ja mund të udhëzojë auditorin apo 
ofruesit e tjerë të shërbimeve profesionale për të bërë auditime shtesë. 

 
Neni 14 

Fondet plotësuese pensionale të punëdhënësit 
 
14.1. Punëdhënësit mund të sigurojnë pensione plotësuese të punëdhënësit nëpërmjet 

krijimit të fondeve plotësuese pensionale të punëdhënësit (“fondet pensionale”). 
Fondet pensionale janë persona juridikë joprofitabilë, të krijuar në formë të 
fondeve për drejtimin e fondit pensional. Fondi pensional do të krijohet 
nëpërmjet një akti themelues të nënshkruar nga organi më i lartë qeverisës i 
punëdhënësit a i punëdhënësve për krijimin e fondit pensional sipas këtij ligji. 
Përmbajtja minimale e aktit themelues për krijimin e fondit pensional do të 
specifikohet në rregulloret që do t’i nxerrë BQK-ja. BQK-ja e miraton 
përmbajtjen e çdo akti themelues. Mjetet pensionale të fondit pensional burojnë 
nga kontributet e bëra në llogari të pjesëmarrësve të fondit pensional dhe 
investimet e bëra me ato kontribute.  

14.2. Emri i regjistrimit të çdo fondi pensional duhet të përmbajë fjalët “fondi 
pensional”. Vetëm fondet pensionale të krijuara në bazë të këtij ligji kanë të 
drejtë të përdorin në emrin e tyre fjalët “fondi pensional”. Aktiviteti i vetëm i 
fondeve pensionale është dhënia e pensioneve siç është përcaktuar në këtë ligj 
dhe i atyre aktiviteteve që lidhen drejtpërdrejt me aktivitetin kryesor.  

14.3. Bordi i drejtorëve drejton çdo fond pensional. Të gjithë anëtarët e bordit të 
drejtorëve të fondit pensional duhet të jenë fiduciarë të fondit pensional dhe 
duhet të nënshkruajnë një deklaratë për këtë qëllim kur caktohen si anëtarë të 
bordit të drejtorëve të fondit pensional. Bordi i drejtorëve duhet ta përfaqësojë 
fondin përkitazi me palët e treta, duke përfshirë këtu edhe gjykatat kompetente 
juridike. Fondi pensional duhet t’i mbajë përherë, në formë të një arkivi, të 
gjitha dokumentet dhe shënimet e tjera që lidhen me fondin pensional.  

14.4. Numri i drejtorëve do të caktohet në aktin themelues, por nuk mund të jetë më i 
vogël se tre (3) dhe as më i madh se pesëmbëdhjetë (15). Bordi i parë i 
drejtorëve të fondit pensional emërohet me aktin themelues. Akti themelues i 
fondit pensional e specifikon kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve të bordit, 
procedurat e zgjedhjes ose të caktimit të tyre dhe bazat për largimin e tyre. Të 
paktën një e treta e anëtarëve të bordit të drejtorëve duhet të kenë diplomuar në 
lëmin e administratës, biznesit, financave, ekonomisë ose në fakultetin juridik 
apo të kenë përvojë profesionale në fushat e shërbimeve financiare. Anëtar i 
bordit të drejtorëve nuk mund të jetë personi i cili është anëtar i organit 
qeverisës:  
a) të cilitdo menaxhues të mjeteve pensionale apo të instrumentit për investime 

të hapura që menaxhon mjetet e fondit pensional; 
b) të mbajtësit që i ruan mjetet e fondit pensional; 
c) aktuari, auditori, kontabilisti ose përfaqësuesi ligjor i Fondit; dhe 
d) person i ndërlidhur që ka lidhje me personat e theksuar në nënparagrafët (a) 

dhe (b). Ndalimi për të cilin flitet në këtë nen do të vlejë gjithashtu edhe për 
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personat që janë në marrëdhënie pune, për agjenci, komisione ose në 
marrëdhënie të tjera të ngjashme me njësitë e theksuara. 

14.5. Një fond pensional mund të mos e paguajë këshillin e drejtorëve të vet ose 
punëdhënësin që e themelon atë a cilindo prej anëtarëve të tyre. Fondi pensional 
mund t’ia kthejë paratë këshillit të drejtorëve të vet për shpenzimet e tyre 
aktuale dhe të arsyeshme për kryerjen e detyrave të administrimit dhe 
menaxhimit dhe për pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e këshillit të drejtorëve.  

14.6. Bordi i drejtorëve i fondit pensional i miraton aktet normative të fondit 
pensional. Aktet normative të fondit pensional i përcaktojnë afatet dhe kushtet 
për dhënien e kontributeve, për parashtrimin e kërkesave për marrjen pagesave 
dhe për procedurat e mbledhjeve. Bordi i drejtorëve të fondit pensional duhet të 
mblidhet sipas nevojës për kryerjen e punëve të fondit pensional, por jo më pak 
se një herë në gjashtë (6) muaj.  

14.7. Punëdhënësit, punonjësit, ose të dy së bashku, mund të kontribuojnë në një fond 
pensional. Pjesëmarrja në një fond pensional nuk duhet të kufizohet vetëm në 
individë të veçantë, por duhet t’i ofrohet ose të gjithë të punësuarve të atij 
punëdhënësi ose të gjithë të punësuarve të një kategorie të caktuar profesionale, 
siç do të përcaktohet më tej në rregulloret që do t’i nxjerr BQK-ja. Pjesëmarrja 
në pensione nuk duhet të kufizohet vetëm për punonjësit drejtues të 
punëdhënësit, siç përcaktohet më tej në rregulloret që do të nxirren nga BQK-ja. 
Brenda çdo kategorie profesionale, të gjithë punonjësit ose anëtarët e sindikatës 
së një organizate të punës duhet të marrin pjesë në mënyrë të barabartë dhe të 
njëjtë. Aktet normative gjithashtu duhet të përcaktojnë kushtet dhe procedurat e 
indeksimit të pensioneve, nëse ka. Kushtet dhe procedurat e tilla të kontributeve 
dhe beneficioneve mund të ndryshohen më vonë vetëm nëse këto ndryshime 
janë si rezultat i përfitimeve që janë rritur ose kanë ngelur konstante. Kërkesa 
plotësuese lidhur me aktet normative do të përshkruhen në rregulloret që nxirren 
nga BQK-ja. 

14.8. Një e drejtë e fituar e një pjesëmarrësi në një fond pensional për një beneficion 
pensional është pronë e pjesëmarrësit që menaxhohet nga fondi pensional. Kjo e 
drejtë prone do të jetë e kufizuar në atë nivel që e drejta për të marrë ose përdorur 
pronën do të fitohet vetëm në kohën e moshës për pension, vdekjes ose paaftësisë 
së pjesmarrësit, siç është parashtruar në këtë ligj ose në rregulloret tjera.  

14.9. Në një fond pensional të kontributeve të caktuara, e drejta e fituar e 
pjesëmarrësit ose përfituesit do të jetë shuma e fondit pensional në llogarinë 
individuale. Bordi i drejtorëve i fondit pensional është përgjegjës për mbajtjen e 
shënimeve që pasqyrojnë kontributet dhe të hyrat e investimeve të mjeteve 
pensionale në llogarinë individuale të pjesëmarrësit.  

14.10. Në një fond pensional të përfitimeve të caktuara të drejtat e fituara të 
pjesëmarrësit do të përcaktohen me aktet normative të fondit pensional dhe 
mund të shprehen në bazë të viteve të shërbimit. Megjithatë, në asnjë rast nuk 
mund të kërkohen më tepër se pesë (5) vjet të shërbimit të akumuluar për të 
fituar të drejtën e marrjes së pensionit.  

14.11. Një fond pensional i përcaktuar nevojitet për të marrë një vlerësim të rregullt 
aktuarial. Fondet e pensioneve me njëmijë (1000) ose më pak pjesëmarrës mund 
të marrin një të tillë në çdo pesë (5) vjet. Fondet pensionale me më tepër se 
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njëmijë (1000) pjesëmarrës duhet të marrin një vlerësim sigurues për çdo vit. 
BQK-ja do të nxjerrë rregullore që i përcaktojnë kushtet për vlerësim aktuarial. 
Vlerësimi aktuarial duhet të përfshijë një plan financimi që ilustron financimet e 
ardhshme për të gjitha të drejtat e fituara të të gjithë pjesëmarrësve të fondit 
pensional brenda një afati jo më të shkurtër se njëzet (20) vjet. Vlerësimi 
aktuarial duhet të tregojë kontributin e nevojshëm vjetor të punëdhënësit. BQK-
ja nxjerrë rregullore për standardet e sigurimit që duhen përdorur për përgatitjen 
e këtij vlerësimi të sigurimit.  

14.12. Fondi pensional i përcaktuar i paguan pensionet në bazë të akteve të veta 
normative, por në asnjë rast nuk do të jepen pensionet pa u arritur mosha për 
pension ose në bazë të paaftësisë fizike. Fondi pensional i përcaktuar mund të 
sigurojë pensione për trashëguesit e shfrytëzuesëve të pensionit.  

14.13. Fondi pensional i kontributeve të caktuara siguron pagimin e pensioneve në 
formë të anuiteteve, konform dispozitave të këtij Ligji që kanë të bëjnë me 
pensionet e kursimeve ose për pagimin në këste a pagimin e të gjitha parave 
përnjëherë, sipas zgjedhjes së pjesëmarrësit.  

 
Neni 15 

Licencimi dhe rregullimi i pensioneve plotësuese të punëdhënësit 
 
15.1. Çdo fond pensional funksionon në bazë të një licence të BQK-së. Asnjë pension 

nuk do të paguhet, reklamohet ose të premtohet nga ndonjë person fizik a 
juridik, përveç rastit kur sigurohet nga një fond pensional i licencuar në pajtim 
me këtë Ligj.  

15.2. Licenca jepet në bazë të një kërkese të Fondit pensional të dorëzuar bashkë me 
dokumentet e mëposhtme:  
a) Aktin themelues me të cilin themelohet Fondi pensional; 
b) Aktet normative të Fondit pensional që specifikojnë detajet e pagesës së 

kontributeve dhe të beneficioneve me kategoritë e punonjësve përkatës; 
c) Marrëveshjen e propozuar me mbajtësin; 
d) Listën e nënshkruesve të aktit themelues së bashku me informacionin që 

tregon nëse ata persona janë të ndëlidhur dhe llojin e ndërlidhjeve të tyre; 
e) Dokumentet e Fondit pensional që i përdorin pjesëmarrësit dhe përfituesit; 
f) Deklaratat nga anëtarët e këshillit të drejtorëve që ata pajtohen t’i kryejnë 

këto funksione si fiduciarë dhe të plotësojnë kërkesat që parashtrohen në 
këtë Ligj; dhe 

g) Dokumente të tjerë që nevojiten sipas rregulloreve ose kërkesave të BQK-
së. 

15.3. BQK-ja duhet të kërkojë dorëzimin e dokumentave plotësuese dhe 
informacioneve të specifikuara jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë pas marrjes 
së kërkesës për licencë të Fondit pensional. BQK-ja nëse e konsideron të 
nevojshme mund të hulumtojë çdo çështje që ka të bëjë me kërkesën për 
licencën e Fondit pensional. BQK-ja duhet të shqyrtojë kërkesën e licencës së 
Fondit pensional të bazuar në paragrafët e mësipërm dhe brenda afatit prej 
nëntëdhjetë (90) ditësh nga marrja e fundit e dokumentave dhe e informacioneve 
në pajtim me këtë ligj duhet ose t’ia lëshojë licencën në bazë të kritereve dhe 
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kushteve që i përcakton ose t’ia refuzojë atë.  
15.4. BQK-ja refuzon dhënien e licencës nëse:  

a) vëren se kërkesa nuk i përmbahet kushteve të këtij ligji ose rregulloreve të 
tjera në fuqi; 

b) duket qartë se veprimi dhe organizimi i fondit të propozuar të pensioneve 
nuk do të jetë në përputhje me këtë ligj ose me ligjet dhe rregullat e tjera në 
fuqi; 

c) ndonjë nga dokumentet e paraqitura të kërkesës përmban dispozita të tilla 
apo nuk i ka përfshirë dispozitat që mund të kërcënojnë interesat e 
pjesëmarrësve ose shfrytëzuesve të fondit apo që nuk i mbrojnë në mënyrë 
adekuate interesat e tyre dhe 

d) duket qartë se veprimtaria e fondit pensional nuk do të përfundojë sipas 
praktikave të menaxhimit të drejtë dhe të arsyeshëm të Fondit pensional. 

15.5. Nëse BQK-ja ia refuzon kërkesën e licenës një fondi pensional, ai duhet ta 
njoftojë bordin e drejtorëve duke shpjeguar me shkrim arsyet për të cilat 
refuzohet kërkesa. Kundër vendimit për mosdhënien e licencës mund të 
parashtrohet ankesa në gjykatën kompetente.  

15.6. Kur të lëshohet një licencë, fondi pensional mund të bëjë një marrëveshje me 
mbajtësin dhe me çdo menaxhues të mjeteve apo me instrumentin për investime 
të hapura, si dhe të fillojë me pranimin e kontributeve.  

15.7. BQK-ja duhet të nxjerrë rregullore që përfshijnë por nuk kufizohen në:  
a) përmbajtjen e akteve themeluese, të akteve normative dhe të dokumenteve 

me të cilat përcaktohen kontributet dhe beneficionet e fondeve pensionale; 
b) vlerësimet siguruese të fondeve pensionale të caktuara dhe llogaritjen e 

kontributeve të punëdhënësve në fondet pensionale të caktuara; 
c) standardet dhe procedurat për mbajtjen e shënimeve për llogaritë 

individuale; 
d) raportet e nevojshme vjetore për fondet pensionale; dhe 
e) çështje të tjera që nevojiten për mbrojtjen e të drejtave të pjesëmarrësve dhe 

shfrytëzuesve. 
 

Neni 16 
Investimet nga fondet plotësuese pensionale të punëdhënësit 

 
16.1. Fondi pensional, sipas vendimit të bordit të vet të drejtorëve që vepron në bazë 

të këshillave profesionale, miraton një deklaratë të parimeve të investimit.  
16.2. Asnjë pjesë e fondit nga Fondi Pensional Plotësues i Punëdhënësit nuk do të 

mund të investohet ne Letrat me Vlerë të emetuara nga Punëdhënësi 
sponzorizues ose palës së ndërlidhur me punëdhënësin apo të jap hua ose të 
lëshon garantues në emër të Punëdhënësit sponzorizues ose palës sëndërlidhur 
me Punëdhënësin.  

16.3. Përveç paragrafit 16.2. të këtij neni BQK-ja mund të nxjerrë rregullore qe 
specifikojnë klasat e mjeteve në të cilat një fond mund të investojë duke 
përfshirëedhe ekspozimin maksimal për çdo klasë mjetesh dhe ekspozimin 
maksimal ndaj një emetues të vetëm ose grupi të emetuesish të ndërlidhur në 
çdo klasë mjetesh. 
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16.4. Fondi pensional, sipas vendimit të bordit të drejtorëve, duhet të zgjedhë një ose 
më shumë menaxhuesëve të mjeteve apo instrumente për investime të hapura 
për të qeverisur një pjesë ose të gjitha mjetet e fondit pensional në bazë të 
marrëveshjes me fondin pensional dhe sipas deklaratës së parimeve të investimit 
të fondit pensional.  

16.5. Kualifikimet e menaxhuesëve të mjeteve dhe të instrumenteve për investime të 
hapura dhe përgjegjësitë e tyre, si edhe investimi i mjeteve pensionale duhet t’i 
plotësojnë të gjitha kërkesat e parapara për menaxhues të mjeteve dhe për 
instrumentet për investime të hapura lidhur me investimin e mjeteve pensionale 
të pensioneve të kursimeve të përcaktuara në këtë Ligj, me përjashtim të 
kërkesave për shpalljen e një tenderi për zgjedhjen e një menaxhuesii të mjeteve 
apo të një instrumenti për investime të hapura. BQK-ja nxjerr rregullore 
plotësuese lidhur me menaxhuesinin e mjeteve dhe me instrumentin për 
investime të hapura, duke përfshirë procedurën e sigurimit të licencës për 
menaxhimin e mjeteve.  

16.6. Menaxhuesii i mjeteve apo instrumenti për investime të hapura nuk u përgjigjet 
pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve për obligimet e fondit pensional ose të 
punëdhënësit.  

 
Neni 17 

Ruajtja e fondeve të pensioneve plotësuese të punëdhënësit 
 
17.1. Në bazë të vendimit të bordit të drejtorëve, fondi pensional e zgjedh mbajtësin e 

mjeteve të pensionit për mjetet pensionale të investuara nga menaxhuesii i 
mjeteve. Përkitazi me mjetet e investuara përmes një instrumenti për investime 
të hapura, këshilli i fondit pensional duhet të shqyrtojë përshtatshmërinë e 
rregullimeve të mbajtjes dhe të vendosë nëse ato janë të duhura për ruajtjen e 
mjeteve pensionale.  

17.2. Ruajtja e mjeteve pensionale dhe ruajtësi i mjeteve pensionale duhet t’i 
përmbushin të gjitha kërkesat për ruajtjen e mjeteve pensionale të pensioneve të 
kursimit të parapara me këtë Ligj, me përjashtim të kërkesës për mbajtjen e 
tenderit për zgjedhjen e ruajtësit. Mjetet pensionale duhet të mbahen në llogari 
të veçanta të ndara nga mjetet e punëdhënësit, nga mjetet e mbajtësit, nga mjetet 
e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës dhe nga cilatdo mjete të tjera. 
BQK-ja nxjerr rregullore të tjera lidhur me mbajtësit, duke përfshirë edhe 
procedurat për marrjen e licencës për mbajtje.  

17.3. Mbajtësi nuk ka përgjegjësi ndaj pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve sa i përket 
obligimeve të Fondit pensional apo të punëdhënësit.  

 
Neni 18 

Transferi nga fondi pensional plotësues i punëdhënësit 
 
18.1. Të gjitha fondet pensionale duhet të bëjnë transferin e pagesave në pajtim me 

këtë nen. 
18.2. Pjesëmarrësi në një fond plotësues pensional të punëdhënësit që është themeluar 

në pajtim me këtë Ligj apo më parë i themeluar në Kosovë ose i themeluar jasht 
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Kosovës mund t’i transferojë mjetet pensionale që përbejnë të drejtat e fituara të 
tij apo të saj pas përfundimit të punës te ai punëdhënës ose pas likuidimit a 
bankrotimit të punëdhënësit ose likuidimit a pezullimit të fondit pensional, sipas 
rregulloreve për pensione të nxjerra nga BQK-ja.  

18.3. Nëse pjesëmarrësi dëshiron ta trasferojë pensionin e tij apo të saj, ai është i 
obliguar që ta njoftojë drejtbartësin e fondit pensional se ai apo ajo ka pranuar të 
jetë pjesëmarrës i një fondi pensional të përfituesit (apo të blejë një pension 
plotësues individual nga një sigurues i pensioneve) dhe t’i sigurojë dhënësit të 
fondit pensional një kopje të atij dokumenti.  

18.4. Pjesëmarrja në fondin pensional të drejtbartësit përfundon dhjetë (10) ditë pas 
marrjes së njoftimit të plotë dhe me kohë të bërë në pajtim me këtë nen. Në atë 
datë bëhet një trasfer i pagesës ndërmjet drejtbartësit të fondit dhe fondit të 
përfituesit pensional ose siguruesit të pensioneve. Sa i përket Fondit të 
kontributeve të caktuara pensionale, transferi i pagesës përfshin shumën e 
llogarisë individuale të pjesëmarrësit sipas datës së mëparshme të vlerësimit. 
Lidhur me Fondin pensional të shumave të caktuara transferi i pagesës do të 
llogaritet në pajtim me rregullat që do të nxirren nga Departamenti. Fondi 
pensional i drejtbartësit duhet ta njoftojë fondin e përfituesit pensional ose 
siguruesin e pensionit për kontributet e bëra nga ai ose në emër të pjesëmarrësit 
dhe për çdo transferim të pagesave të pranuar në lidhje me atë pjesëmarrës.  

18.5. Fondi Pensional i Kursimeve i Kosovës mund të jetë fond pensional i përfituesit, 
por nuk mund të jete fond pensional që kryen transfere.  

18.6. BQK-ja nxjerr rregullore që specifikojnë:  
a) Procedurën e regjistrimit në fondin pensional të përfituesit ose në ndonjë 

ofrues të pensioneve që siguron pensionin plotësues individual dhe 
b) Procedurën me anë të së cilës pjesëmarrësi e njofton fondin pensional të 

drejtbartësit se ai apo ajo do t’i transferojë të drejtat e tij a të saj të fituara. 
 

Neni 19 
Përfundimi i fondit plotësues pensional të punëdhënësit 

 
19.1. BQK-ja mund të anulojë licencën e fondit pensional nëse mendon se ekzistojnë 

shkelje serioze ose të vazhdueshme të këtij Ligji ose për shkak të 
mospërmbushjes së investimeve të Fondit pensional dhe atëherë kur kjo është në 
interesin e pjesëmarrësve e të shfrytëzuesve për të vepruar në këtë mënyrë.  

19.2. Para se të anulohet licenca sipas nenit të mëparshëm BQK-ja duhet paraprakisht 
ta njoftojë me shkrim brenda jo më pak se tridhjetë (30) ditësh bordin e 
drejtorëve të fondit pensional rreth qëllimit së bashku me arsyet e tij, përveç 
nëse konsideron se me dhënien e këtij njoftimi do të dëmtoheshin interesat e 
pjesëmarrësit dhe përfituesit. Në kohën kur lëshohet ky njoftim, BQK-ja 
gjithashtu mund të pezullojë dhënien e licencës dhe mund t’i ngrijë mjetet 
pensionale që administrohen nga fondi pensional duke i njoftuar në formë të 
përshtatshme mbajtësit e mjeteve. Nëse BQK-ja e bën këtë njoftim, bordi i 
drejtorëve të fondit pensional i ka tridhjetë (30) ditë në dispozicion për t’u 
përgjigjur me shkrim dhe, sipas nevojës, të propozojë një plan për korrigjimin e 
shkeljeve të këtij Ligji ose për probleme të tjera.  



 
Ligji Nr. 04/L-101 për fondet pensionale të Kosovës 

 1041 

19.3. Nëse BQK-ja nuk merr përgjigje brenda tridhjetë (30) ditëve prej fondit 
pensional ose nëse nuk është e kënaqur me përgjegjjen a planin e propozuar 
mund të vazhdojë me anulimin e licencës së dhënë më parë ose të ndryshojë 
pezullimin e licensës me anulim. Bordi i drejtorëve të fondit pensional mund të 
ngrisë padi në një gjykatë kompetente kundër pezullimit ose anulimit të licencës 
nga ana e BQK-së.  

19.4. Bordi i drejtorëve të fondit pensional mund të fillojë likuidimin e fondit duke 
njoftuar me shkrim në afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh çdo pjesëmarrës dhe 
BQK-në. Bordi i drejtorëve të fondit pensional menjëherë pas dhënies së këtij 
njoftimi duhet të përgatisë një vlerësim të mjeteve pensionale dhe të ndërmarrë 
masat e duhura për mbrojtjen e interesave të pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve. 

19.5. Nëse BQK-ja pezullon licencën e fondit pensional do të zbatohen procedurat si 
në vijim: 
a) Duke filluar nga data e pezullimit nuk do të pranohen kontribute të 

mëtejme; dhe 
b) Nëse brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh fondi pensional nuk i eviton 

shkeljet që kanë shkaktuar pezullimin, licenca e fondit pensional do të 
anulohet. 

19.6. Nëse BQK-ja revokon licencën e fondit pensional, atëherë do të aplikohen 
procedurat e mëposhtme: 
a) Duke filluar nga data e likuidimit nuk do të pranohen më kontribute të tjera; 
b) BQK-ja duhet ta njoftojë mbajtësin e fondit pensional për ngrirjen e fondit 

pensional; 
c) BQK-ja duhet të caktojë një menaxhues të posaçëm të kualifikuar, i cili nuk 

është person i ndëlidhur i punëdhënësit që kontribuon në fondin pensional 
ose ndonjë anëtar i bordit të drejtorëve të fondit pensional a nëpunës, i cili 
duhet të veprojë si menaxhues i posaçëm i fondit pensional. Kërkesat për 
menaxhuesinin e posaçëm dhe procedurat që do të zbatohen gjatë zgjedhjes 
dhe kompensimit të menaxhuesitit të posaçëm do të caktohen në rregulloret 
që do të nxirren nga BQK-ja. Menaxhuesii i posaçëm do të jetë një fiduciar i 
fondit pensional. 

d) Brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga data e emërimit, menaxhuesii i posaçëm 
duhet të përgatisë një vlerësim të mjeteve të fondit pensional, duke përfshirë 
edhe kërkesat kundër palëve të treta dhe përgjegjësinë e fondit pensional së 
bashku me llogaritë paraprake dhe për këtë duhet t’i jep kopje çdo 
pjesëmarrësi dhe BQK-së. 

e) Menaxhuesii i posaçëm duhet të shqyrtojë të gjitha kërkesat legjitime në 
emër të fondit pensional. Në veçanti drejtori i posaçëm duhet të shqyrtojë 
kërkesat kundër punëdhënësit në pajtim me këtë ligj. 

f) Menaxhuesii i posaçëm duhet të raportojë në intervale prej njëqind e 
tetëdhjetë ditësh (180) para pjesëmarrësve dhe BQK-së rreth përparimit të 
likuidimit. 

g) Nëse sipas llogarive kontabël gjenden mjete të mjaftueshme likuide për të 
bërë pagimin e plotë të të gjitha llogarive të pjesëmarrësve, atyre mund t’iu 
ofrohet opcioni për transferimin e menjëhershëm të llogarive të tyre në një 
tjetër pension individual plotësues që jepet nga një sigurues pensionesh i 
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licencuar në pajtim me këtë Ligj, 
h) Menaxhuesii i posaçëm duhet të jep një propozim për likuidim të plotë jo 

më vonë se një vit pas emërimit të tij. Propozimi për likuidim duhet të 
përcaktojë sistemimin e fondit pensional, arsyetimin e plotë për 
shpërndarjen e propozuar dhe orarin për këtë lloj sistemimi. Propozimi për 
likuidim duhet të rishikohet nga Departamenti dhe të aprovohet ose 
refuzohet brenda tridhjetë (30) ditësh. Në rastin kur propozimi për likuidim 
refuzohet, drejtori i posaçëm duhet të bëjë një propozim alternativ brenda 
nëntëdhjetë (90) ditësh. Secili pjesmarrës dhe BQK-ja duhet të njoftohet me 
shkrim rreth shpërndarjes së propozuar duke i lënë të paktën tridhjetë(30) 
ditë në dispozicion për pyetje dhe kundërshtime, 

i) Shpërndarja e përkohshme mund të bëhet duke përdorur të njëjtën 
procedurë. Asnjë shpërndarje nuk do të bëhet pa pasur miratimin paraprak të 
BQK-së, 

j) Gjatë çdo transferimi apo likuidimi të mjeteve të tilla pensionale, drejtori i 
posaçëm do t’i menaxhojë mjetet dhe mund ta mbajë ose ta largojë drejtorin 
aktual të mjeteve ose mbajtësin dhe të emërojë persona të rinj në vend të 
tyre, 

k) Tarifat dhe shpenzimet e arsyeshme të drejtorit të posaçëm, pas miratimit 
paraprak të BQK-së, paguhen nga mjetet e fondit pensional, 

l) Nëse miratohet propozimi për likuidim, menaxhuesii i posaçëm vazhdon me 
likuidimin e fondit pensional dhe duhet të dëshmojë para BQK-së kur ai e 
bën shpërndarjen përfundimtare të të gjitha mjeteve, 

m) Shpërndarja e mjeteve pensionale konsiston në përdorimin e mjeteve 
pensionale plotësuese për të blerë pensione individuale plotësuese të 
licencuara në pajtim me këtë ligj, 

19.7. Nëse bordi i drejtorëve të fondit pensional vendos ta përfundojë një fond 
pensional, atëherë do të aplikohen procedurat e mëposhtme: 
a) bordi i drejtorëve i fondit pensional duhet të përgatisë një llogaritje të fondit 

pensional brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) ditësh pas dhënies së njoftimit 
mbi përfundimin, duke i paraqitur gjithëaktivën dhe detyrimet. Llogaritja e 
bërë futet në dosjen e BQK-së dhe u vihet në dispozicion të gjithë 
pjesëmarrësve, 

b) Nëse sipas llogaritjes ekzistojnë mjete të mjaftueshme likuide për pagimin e 
plotë të të gjitha të drejtave të fituara të pjesëmarrësve, ata mund të kenë 
opcionin për transferimin e menjëhershëm të llogarive të tyre në një fond 
pensional të licencuar. Nëse ekzistojnë mjete të pamjaftueshme likuide për 
të bërë pagimin e plotë të të drejtave të fituara të pjesëmarrësit, bordi i 
drejtorëve të fondit pensional e bën një propozim likuidimi së bashku me 
protokollimin e llogaritjeve për t’u aprovuar nga BQK-ja. Propozimi duhet 
t’u vihet në dispozicion pjesëmarrësve, 

c) Ky propozim likuidimi duhet të përfshijë detaje për të gjitha përpjekjet e 
bëra për mbledhjen e kontributeve nga punëdhënësi në pajtim me këtë ligj, 

d) Bordi i drejtorëve të fondit pensional duhet të vazhdojë aktivitetin e vet për 
menaxhimin e fondit pensional sipas procedurave të krijuara me rregulloret 
e BQK-së, me përjashtin nëse BQK-ja këtë e konsideron të papërshtatshme. 
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Ky proces do të vazhdojë derisa likuidimi të jetë i plotë dhe mjetet e 
detyrimet të jenë transferuar në një fond tjetër pensional dhe 

e) BQK-ja mund të refuzojë propozimin për likuidim të bordit të drejtorëve të 
fondit pensional dhe në rastet e tilla mund të vendosë nëse menaxhuesii i 
posaçëm duhet të emërohet sipas dispozitave të këtij ligji. 

19.8. Menaxhuesii i posaçëm ose bordi i drejtorëve të fondit pensional, pas miratimit 
paraprak të BQK-së, mund të transferojë aktivën dhe detyrimet e fondit 
pensional te një ofrues pensionesh i licencuar në pajtim me këtë Ligj për të blerë 
pensione plotësuese individuale. Përpara se të bëhet ky veprim, pjesëmarrësve 
duhet t’u jepet paraprakisht një njoftim me shkrim prej tridhjetë (30) ditësh. 

19.9. Kurrfarë mjetesh pensionale të çfarëdo fondi pensional nuk mund t’i rikthehen 
punëdhënësit që e ka themeluar fondin pensional.  

19.10. Asgjë në këtë ligj nuk e përjashton të drejtën e pjesëmarrësit që të kërkojë 
tërheqjen e parave nga menaxhuesii i posaçëm, bordi i drejtorëve të fondit 
pensional, menaxhuesii i mjeteve, mbajtësi i mjeteve, fiduciari dhe çdo person i 
ndëlidhur i personave të tillë.  

19.11. BQK-ja mund të nxjerrë rregullore për zbatimin e mëtejmë të dispozitave të këtij 
neni.  

 
Kreu V 

PENSIONET PLOTËSUESE INDIVIDUALE 
 

Neni 20 
Autorizimet dhe përgjegjësitë e BQK-së 

 
20.1. Nga BQK-ja do të kërkohet që:  

a) t’i licencojë dhe mbikëqyrë pensionet plotësuese individuale të siguruara 
nga institucionet financiare, bankat dhe kompanitë e sigurimit (më tej 
“Ofruesi i pensioneve”) në Kosovë;  

b) t’i pezullojë dhe t’i revokojë licencat e pensioneve plotësuese individuale; 
c) t’i rishikojë raportet vjetore të siguruesve të pensioneve plotësuese 

individuale; 
d) të nxjerrë rregullore në përputhje me kërkesat e këtij ligji; 
e) të mbajë shënime të propozimeve të marra nga siguruesit e pensioneve 

plotësuese individuale; 
f) të përgatisë një raport vjetor mbi statutin e pensioneve plotësuese 

individuale në Kosovë; 
g) t’i caktojë menaxhuesitët e posaçëm për siguruesit e pensioneve plotësuese 

individuale që janë në përfundim e sipër, në pajtim me këtë ligj; dhe, 
h) çdo çështje tjetër që me anë të këtij ligji caktohet si përgjegjësi e saj. 

20.2. BQK-ja ka autorizime që: 
a) të rishikojë shënimet e siguruesve të pensioneve plotësuese individuale për 

të konfirmuar saktësinë e pasqyrave vjetore; 
b) të vendosë për nevojën e përfundimit të pensioneve plotësuese individuale 

në pajtim me kërkesat e këtij ligji; dhe 
c) të propozojë një buxhet vjetor për aktivitetet e veta. 
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Neni 21 
Format e pensioneve plotësuese individuale 

 
21.1. Një person fizik mund të krijojë një pension plotësues individual për veten e tij 

duke bërë kontratë me një bankë të licencuar, me ndonjë instrument për 
investime të hapura ose me një tjetër institucion financiar për menaxhimin e një 
fondi të pensioneve me kontribute të caktuara, ose duke bërë kontratë me një 
kompani të licencuar sigurimesh për një pension të caktuar të beneficioneve. Të 
gjithë siguruesit e pensioneve, p.sh. institucionet financiare, instrumentet për 
investime të hapura, bankat dhe kompanitë e sigurimit që sigurojnë pensione 
plotësuese individuale janë fiduciarë të pjesëmarrësve që blejnë pensione.  

21.2. Institucionet financiare që ofrojnë pensione individuale plotësuese duhet t’i 
përshkruajnë këto pensione në rregullat e pensionit. Rregullat e pensionit që 
përmbajnë kushtet dhe procedurat për kontributet dhe përfitimet mund të 
ndryshohen në të ardhmen vetëm nëse këto ndryshime rezultojnë në beneficione 
që janë rritur ose kanë mbetur konstante. Kërkesat tjera lidhur me rregullat e 
pensionit do të përshkruhen në rregulloret që duhet nxjerrë nga BQK-ja.  

21.3. Nëse një pension i kontributit të përcaktuar është krijuar nga një bankë, nga një 
instrument për investime të hapura ose nga një institucion tjetër financiar me 
qëllim që të sigurojë pensione të kontributeve të përcaktuara për personat fizikë, 
banka ose institucioni financiar nuk duhet të refuzojnë pjesëmarrjen e asnjë 
qytetari ndërmjet moshës tetëmbëdhjetë (18) vjeçare dhe moshës për pension, 
nëse ai person pajtohet të kontribuojë në nivelin minimal të kontributeve dhe 
tarifave të vlerësuara nga ai institucion. Një institucion financiar, instrument për 
investime të hapura ose bankë që siguron pensione është e lirë të caktojë nivelin 
minimal të kontributeve të nevojshme të pjesëmarrësit me kusht që ky minimum 
të aplikohet në mënyrë unike për të gjithë pjesëmarrësit e ardhshëm.  

21.4. Një institucion financiar ose bankë që ofron pensione të kontributeve të caktuara 
për personat fizikë duhet të krijojë llogari individuale për çdo pjesëmarrës.  

21.5. Shuma e llogarisë individuale i mundëson një pjesëmarrësi ose një përfituesit të 
fitojë menjëherë “një të drejtë të ligjshme” që nuk mund të humbet. E drejta e 
fituar në një llogari individuale është pronë e pjesëmarrësit nën menaxhimin e 
një fondi të institucionit financiar. Kjo e drejtë pronësie është e kufizuar deri në 
atë shkallë kur e drejta për të marrë dhe për të përdorur pronën do të 
shfrytëzohet vetëm në kohën e moshës për pension ose pas vdekjes (paaftësisë 
fizike, siç do të përcaktohet në ligjet e ardhshme) së pjesëmarrësit, siç është 
përcaktuar në këtë ligj.  

21.6. Pjesëmarrësi mundet në çdo kohë të zvogëlojë, të pezullojë ose të përfundojë 
kontributin e tij a të saj për një pension kontributesh të caktuara të siguruar nga 
një bankë, nga një instrument për investime të hapura ose institucion financiar. 
Banka, instrumenti për investime të hapura ose institucioni financiar mund të 
përcaktojë dënime ose pagesa për këto veprime në rregullat e veta pensionale. 
Ky dënim ose kjo pagesë duhet t’i kumtohet pjesëmarrësit me shkrim para se të 
marrë çfarëdo kontributi. BQK-ja mund të nxjerrë rregullore në lidhje me këto 
tarifa për zvogëlimin, pezullimin ose përfundimin e kontributeve.  

21.7. Kompanitë e licencuara të sigurimit mund të ofrojnë pensione të beneficioneve 
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të caktuara për pjesëmarrësit në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e tjera që vlejnë 
për kompanitë e sigurimit në përgjithësi. Pensioni plotësues individual, që 
sigurohet nga kompanitë e sigurimit, duhet të ketë rregulla pensioni që 
parashtrojnë rrethanat dhe kushtet e blerjes së pensionit si dhe tarifat dhe 
gjobitjet për përfundimin e kontributit.  

21.8. Siguruesit e pensioneve mund të shërbejnë si drejtorë mjetesh ose mbajtës të 
pensioneve plotësuese individuale që ata i sigurojnë nëse i përmbushin kërkesat 
e përcaktuara për drejtorë të mjeteve dhe për mbajtës sipas këtij ligji dhe nëse ky 
aktivitet është në përputhje me aktivitetet e tyre të tjera të licencuara. 
Përndryshe, ata duhet të sigurojnë mjete të veçanta për menaxhimin dhe 
mbajtjen e mjeteve të pensioneve plotësuese individuale. BQK-ja mund të 
nxjerrë rregullore që i përcaktojnë këto kushte.  

21.9. Fondi pensional duhet të mbahet në llogari të veçanta të ndara nga mjetet e 
bankës, të kompanisë së sigurimit ose të institucionit financiar që themelon 
pensionin. Fondi pensional duhet të mbahet në llogari të veçanta të ndara nga 
mjetet e drejtorit të mjeteve, mbajtësit, Fondit të Kursimeve Pensionale në 
Kosovë dhe çdo nga lloj mjeti tjetër.  

21.10. BQK-ja mund të nxjerrë rregullore qe specifikojnë klasat e mjeteve në të cilat 
një fond mund të investojë duke përfshirë edhe ekspozimin maksimal për çdo 
klasë mjetesh dhe ekspozimin maksimal ndajnjë emetues të vetëm ose grupi të 
ndëlidhur emetuesish në çdo klasëmjetesh. 

 
Neni 22 

Licencimi dhe rregullimi i pensioneve plotësuese individuale 
 
22.1. Ofruesi i pensioneve mund të ofrojë pensione plotësuese individuale vetëm në 

bazë të licencës së BQK-së. Asnjë pension nuk mund të paguhet, të reklamohet 
apo të premtohet nga ndonjë person fizik a juridik, pos nëse është i licencuar 
sipas këtij ligji. 

22.2. Licenca jepet në bazë të një kërkese të bërë nga një sigurues i mundshëm 
pensionesh së bashku me dokumentet vijuese: 
a) aktin themelues që themelon subjektin juridik i cili ofron pensionin; 
b) rregullat e pensionit që specifikojnë detajet e pagesës së kontributeve ose të 

benificioneve dhe rregullat për përfundimin apo anulimin e parakohshëm, 
nëse ka; 

c) marrëveshjen e propozuar me mbajtësin ose drejtorin e mjeteve, nëse ka; 
d) listën e nënshkruesve të aktit themelues së bashku me informacionin që 

tregon nëse ata janë persona të ndëlidhur dhe llojin e ndërlidhjeve të tyre; 
e) formularët e pensionit që i përdorin pjesëmarrësit dhe përfituesit; 
f) deklaratat nga anëtarët e organit qeverisës të siguruesit të pensioneve se ata 

pranojnë të veprojnë si fiduciarë dhe i plotësojnë kërkesat e paraqitura në 
këtë ligj; dhe 

g) dokumente të tjera që kërkohen me rregulloret nxirren nga BQK-ja. 
22.3. BQK-ja duhet të kërkojë dorëzimin e këtyre dokumentave dhe informacioneve 

plotësuese të specifikuara jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë pas marrjes së 
aplikimit të licencës së fondit plotësues individual. BQK-ja, nëse e sheh të 
nevojshme, mund të hetojë çdo çështje që ka lidhje me kërkesën e licencës. 
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BQK-ja duhet të rishikojë kërkesën e licencës së dhënësit të pensioneve të bërë 
në pajtim me paragrafët e mësipërm dhe brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) 
ditësh pas marrjes së pakos së fundit të dokumentave dhe informacioneve në 
pajtim me këtë ligj duhet ose t’ia lëshojë licencën në pajtim me ato kushte dhe 
kërkesa, ose ta refuzojë kërkesën me anë të një deklarate me shkrim.  

22.4. BQK-ja e refuzon dhënien e licencës nëse konstaton se:  
a) aplikacioni nuk është në përputhje me kërkesat e këtij ligji ose me 

rregulloret dhe dispozitat tjera në fuqi; 
b) duket e mundshme se funksionimi dhe organizimi i fondit plotësues 

individual i propozuar nuk do të ishte në përputhje me këtë Ligj ose me 
dispozitat dhe rregullat tjera në fuqi; 

c) Ndonjë nga dokumentet e kërkesës nuk është në pajtim me dispozitat ose 
nuk përmbajnë dispozitat të cilat kanë fuqinë ligjore për të rrezikuar 
interesat e pjesëmarrësve apo shfrytëzuesve dhe nuk i mbrojnë interesat e 
tyre në mënyrë adekuate; dhe 

d) Duket qartë se veprimtaria e siguruesve të pensioneve nuk do të përfundojë 
në pajtim me praktikat e menaxhimit të drejtë dhe ekonomik të pensioneve 
dhe mjeteve. 

22.5. Nëse BQK-ja refuzon një kërkesë të licencës për pensionin plotësues individual, 
ai duhet ta njoftojë me shkrim organin qeverisës të personit që ka bërë kërkesën, 
duke shpjeguar arsyet e një refuzimi të tillë. Refuzimi i dhënies së licencës për 
një pension plotësues individual mund të paditet në një gjykatë kompetente.  

22.6. Kur jepet licenca, ofruesi i pensioneve të pensionit plotësues individual mund të 
bëjë një marrëveshje me mbajtësin dhe me çdo menaxhues të mjeteve dhe më 
pas të fillojë pranimin e e kontributeve.  

22.7. BQK-ja nxjerr rregullore që përfshijnë, por që nuk kufizohen vetëm në:  
a) Përmbajtjen e akteve themeluese, rregullat dhe dokumentet që kanë të bëjnë 

me pensionet, duke përcaktuar kontributet dhe beneficionet e pensioneve 
plotësuese individuale; 

b) Vlerësimet profesionale të pensioneve të beneficioneve të caktuara dhe 
llogaritjen e kontributeve të pensioneve me beneficionet e caktuara; 

c) Standartet dhe procedurat për mbajtjen e shënimeve lidhur me llogaritë 
individuale; 

d) Raportet e kërkuara vjetore për siguruesin e pensioneve plotësuese 
individuale dhe 

e) Çështje të tjera të nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të pjesëmarrësve 
dhe shfrytëzuesve. 

 
Neni 23 

Transferimi i pensionit plotësues individual 
 
23.1. Të gjithë siguruesit e pensionit plotësues individual duhet ta bëjnë transferimin e 

pagesave në pajtim me këtë nen.  
23.2. Pjesëmarrësi i një pensioni plotësues individual i krijuar në përputhje me këtë 

ligj apo i krijuar paraprakisht në Kosovë ose jashtë Kosovës mund t’i transferojë 
të drejtat e tij të ligjshme konform rregulloreve të pensionit të nxjerra nga BQK-
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ja. Pjesëmarrësi mund t’i transferojë të drejtat e tij të fituara në çdo rast të 
humbjes së licencës, likuidimit ose bankrotimit të siguruesit të pensioneve që e 
jep pensionin plotësues individual.  

23.3. Nëse një pjesmarrës dëshiron ta transferojë pensionin e tij, atëherë është i 
obliguar ta njoftojë institucionin drejtbartës nga i cili ka pranuar të blejë një fond 
pensional individual plotësues nga një sigurues tjetër i pensioneve dhe t’i 
sigurojë institucionit drejtbartës një kopje të atij dokumenti.  

23.4. Pjesëmarrja me siguruesin e pensioneve të transferuara do të përfundojë dhjetë 
(10) ditë pas marrjes së njoftimit të plotë dhe të duhur të bërë në përputhje me 
këtë nen. Në atë datë do të bëhet trasferi i pagesës ndërmjet siguruesit të 
pensioneve drejtbartëse dhe siguruesit të pensionit të transferuar. Në lidhje me 
pensionet e përfitimeve të caktuara, transferi i pagesës do të përfshijë shumën e 
llogarisë individuale të pjesëmarrësit sipas datës së mëparshme të vlerësimit. Në 
lidhje me fondet pensionale të shumave të caktuara, transferi i pagesës do të 
kalkulohet në përputhje me rregulloret që do të nxirren nga BQK-ja. Ofruesi i 
pensioneve transferuese duhet të njoftojë siguruesin e pensioneve të transferuara 
për kontributet e bëra nga pjesëmarrësi ose për interes të pjesëmarrësit dhe për 
çdo transfer pagese të ndërmarrë lidhur me atë pjesëmarrës.  

23.5. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës mund të jetë fond pensional përfitues, 
por nuk mund të jetë fond pensional dhënës.  

23.6. BQK-ja nxjerr rregullore që specifikojnë:  
a) Procedurën për regjistrimin e fondit pensional të transferuar ose të një 

siguruesi pensionesh që siguron pensione plotësuese individuale dhe 
b) Procedurën me anë të së cilës pjesëmarrësi e njofton fondin pensional 

drejtbartës në lidhje me faktin se ai do t’i transferojë të drejtat e tij të fituara. 
 

Neni 24 
Përfundimi i pensionit plotësues individual 

 
24.1. BQK-ja mund të anulojë licencën e siguruesit të pensioneve për të ofruar 

pensione plotësuese individuale nëse ka bindjen se ekzitojnë shkelje serioze ose 
të vazhdueshme të këtij ligji dhe lidhur me ecurinë e investimeve dhe atëherë 
kur kjo është në interes të pjesëmarrësve e të shfrytëzuesve për të vepruar në 
këtë mënyrë. 

24.2. Para se të anulohet licenca sipas paragrafit të mëparshëm, BQK-ja duhet të 
njoftojë brenda jo më pak se tridhjetë (30) ditëve organin qeverisës të siguruesit 
të pensioneve rreth qëllimit të tij së bashku me arsyet që ka për të bërë këtë, pos 
nëse ai konsideron se me dhënien e këtij njoftimi do të dëmtoheshin interesat e 
pjesëmarrësit dhe përfituesit. Kur lëshohet ky njoftim, BQK-ja gjithashtu mund 
të pezullojë licencën ose mund të ngrijë fondin pensional nën menaxhim duke i 
dhënë një njoftim të përshtatshëm mbajtësit ose siguruesit të pensioneve. Nëse 
BQK-ja e bën këtë njoftim, organi qeverisës do të ketë tridhjetë ditë në 
dispozicion për t’u përgjigjur me shkrim dhe, nëse është e përshtatshme, të 
propozojë një plan për të zgjidhur shkeljet e këtij ligji ose problemet e tjera.  

24.3. Nëse BQK-ja nuk merr një përgjigje brenda tridhjetë (30) ditëve prej organit 
qeverisës ose nëse nuk është i kënaqur me përgjigjjen dhe planin e propozuar, 
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mund të vazhdojë me anulimin e licencës së dhënë më përpara ose mund të 
ndryshojë pezullimin e licencës deri në një anulim të plotë. Organi qeverisës i 
siguruesit të pensionit mund të ankohet në ndonjë gjykatë kompetente kundër 
pezullimit ose anulimit të licencës nga ana e BQK-së.  

24.4. Organi qeverisës i siguruesit të pensioneve mund të fillojë përfundimin e 
pensionit plotësuese individual duke dhënë një njoftim me shkrim nëntëdhjetë 
(90) ditë për çdo pjesëmarrës dhe për BQK-në. Siguruesi i pensionit menjëherë 
pas dhënies së këtij njoftimi duhet të përgatisë një vlerësim të fondit pensional 
dhe të marrë të gjitha hapat e duhur për mbrojtjen e interesave të pjesëmarrësve 
dhe shfrytëzuesve.  

24.5. Nëse BQK-ja pezullon licencën e siguruesit të pensioneve për të siguruar 
pensione, atëherë duhet të aplikohen procedurat e mëposhtme:  
a) Në datën e pezullimit të mos pranohen më kontribute të tjera dhe 
b) Nëse brenda tridhjetë (30) ditëve ofruesi i pensioneve nuk i korrigjon 

gabimet që kanë shkaktuar pezullimin, atëherë licenca do të anulohet. 
24.6. Nëse BQK-ja anulon licencën e një siguruesi pensionesh për të ofruar pensione 

plotësuese individuale, ajo duhet të vazhdojë të mbikëqyrë likuidimin e 
pensionit plotësues individual të siguruesit të pensioneve në përputhje me 
menaxhimin e mjeteve, procedurat e bankës ose të licencimit të sigurisë sipas 
rastit. BQK-ja duhet ta njoftojë siguruesin e pensioneve ose mbajtësin, varësisht 
nga rasti, rreth ngrirjes së fondit pensional.  

24.7. Nëse organi qeverisës i siguruesit të pensioneve vendos të përfundojë një 
pension plotësues individual, atëherë këtë duhet ta bëjë në përputhje me kushtet 
e menaxhimit të mjeteve dhe, sipas rastit, me sigurimin dhe licencimin e bankës.  

24.8. Pavarësisht se a është ndonjë dispozitë në kundërshtim me rregullat pensionale, 
kurrfarë mjetesh të pensionit që rezultojnë nga kontributet e individëve nuk 
mund t’i rikthehen siguruesit të pensioneve në rast të përfundimit të licencës, në 
pajtim me këtë nen.  

24.9. BQK-ja mund të nxjerrë rregullore për zbatimin e dispozitave të këtij neni.  
 

Kreu VI 
SHKELJET FIDUCIARE DHE ZGJIDHJA E KONTESTEVE 

 
Neni 25 

Shkeljet fiduciare 
 
25.1. Një person fizik ose juridik është një fiduciar me përgjegjësi ndaj pjesëmarrësve 

dhe shfrytëzuesve sipas këtij ligji në masën sa ai: 
a) ushtron autoritet të diskrecional ose kontroll lidhur me menaxhimin e Fondit 

të Kursimeve Pensionale në Kosovë, Fondin pensional plotësues të 
punëdhënësit, siguruesin e pensioneve që ofron pensione plotësuese 
individuale ose që ushtron çdo autoritet të pakufizuar dhe kontroll në lidhje 
me menaxhimin apo udhëheqjen e fondit pensional që është nën kontrollin 
ose në posedimin e cilitdo prej këtyre subjekteve; 

b) ushtron autoritet të diskrecional ose kontroll në lidhje me përgatitjen, 
llogaritjen dhe lëshimin e vlerësimit aktuarial të fondit pensional, nëse është 
fond pensional përfitimesh të caktuara; 
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c) ofron këshillim për investime për Fondin e Kursimeve Pensionale në 
Kosovë, fondin pensional plotësues të punëdhënësit ose të siguruesit të 
pensioneve që siguron pensionin plotësuese individual apo që ka 
përgjegjësinë për ta bërë këtë pa marrë parasysh nëse ky këshillim është 
ofruar dhe është ngarkuar me një pagesë të tillë dhe 

d) ka autoritet të pakufizuar, kontroll ose përgjegjësi për përpunimin e 
transaksionit, mbajtjes së librave, mirëmbajtjen e regjistrave për 
pjesëmarrësit ose administrimin tjetër në Fondin e Pensionit të Sigurimeve 
në Kosovë, fondin pensional plotësuese të punëdhënësitt ose siguruesin e 
pensioneve që siguron pensione plotësuese individuale. 

25.2. Fiduciari duhet të kryejë detyrat e tij me maturi, aftësi dhe me përvojën e një 
personi që njeh këto lloj çështjesh financiare dhe gjithashtu edhe çështje të tjera; 
në rastin kur ai nuk e ka këtë përvojë, atëherë ai duhet ta kërkojë shërbimin e 
ekspertëve.  

25.3. Fiduciari duhet të jetë përgjegjës për shkeljet ndaj ndonjë bashkëfiduciari nëse ai 
ka ose është dashur të ketë njohuri rreth shkeljes. Personi juridik që punëson një 
person fizik i cili bën një shkelje fiduciare do të jetë tërësisht përgjegjës për 
shkeljen.  

25.4. Përgjegjësia e fiduciarit për shkelje mund të konstatohet me padi civile ose 
penale konform këtij ose ndonjë ligji tjetër në fuqi. Çdo shkelje fiduciare në 
kundërshtim me këtë Ligj paraqet përgjegjësi civile për personin fizik a personin 
juridik ose të dy së bashku do të jenë përgjegjës për atë shkelje.  

25.5. Konsiderohet shkelje fiduciare për çdo fiduciar që merret me mjetet pensionale 
në llogari të tij, për përfitimin e tij ose për përfitimin e partnerëve të tij. 
Konsiderohet shkelje fiduciare për çdo fidiciar nëse hyn në transaksione me 
mjetet pensionale, ku personi tjetër është person i ndërlidhur i fiduciarit.  

 
Neni 26 

Shkeljet Fiduciare në lidhje me Fondin 
 
26.1. Shkelje fiduciare lidhur me fondin përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: 

a) autorizimin, bërjen ose lejimin e investimeve a shpenzimeve të tjera të 
parave në kundërshtim me këtë ligj; 

b) lidhjen e marrëveshjeve për materiale ose shërbime në kundërshtim me këtë 
ligj; dhe 

c) mospërmbushjen e përgjegjësive në pajtim me marrëveshjen me Fondin. 
26.2. Në rastin e shkeljes fiduciare, gjykata i cakton fondit një kompensim dhe kërkon 

që fiduciari të paguajë shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjyq 
për kompensimin e dëmeve.  

26.3. Personi fizik ose juridik që është fajtor për shkelje fiduciare duhet të mos lejohet 
të japë kurrëfarë shërbimesh për fondin për një periudhë minimale prej dhjetë 
(10) vjetësh.  
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Neni 27 
Shkeljet fiduciare në lidhje me fondet plotësuese të pensionit të punëdhënësit 

 
27.1. Çdo anëtar i këshillit të drejtorëve të fondit pensional është përgjegjës ndaj 

fondit dhe pjesëmarrësve e shfrytëzuesve për dëmet që rezultojnë nga dështimi, 
neglizhenca ose kryerja e gabuar e detyrave të tij fiduciare që kanë lidhje me 
administrimin e fondit përkatës pensional. Anëtarët e këshillit të drejtorëve të 
fondit pensional nuk do të jenë përgjegjës nëse e kanë kryer me zell detyrën dhe 
kanë treguar zell të duhur dhe nëse moskryerja adekuate është si pasojë e 
ngjarjeve që nuk mund t’iu atribuohen atyre. Caktimi i një pale të tretë për të 
kryer obligimet e tilla të këshillit të drejtorëve të fondit pensional nuk e kufizon 
përgjegjësinë e anëtarëve të këshillit të drejtorëve.  

27.2. Menaxhuesitët e mjeteve ose mbajtësit dhe punonjësit e tyre me kompetenca 
diskrecionare janë fiduciarë. Punëdhënësit janë fiduciarë të fondit pensional të 
krijuar për punonjësit e tyre. Nëse një punëdhënës nuk i paguan kontributet e 
kërkuara sipas akteteve normative të fondit pensional dhe nëse kjo bëhet, atëherë 
në përputhje me vlerësimin profesional konsiderohet shkelje fiduciare.  

27.3. Shkelja fiduciare përfshin në veçanti:  
a) autorizimin, bërjen ose lejimin e investimeve a shpenzimeve të tjera të 

parave në kundërshtim me këtë ligj ose me udhëzimet e fondit pensional; 
b) lidhjen e marrëveshjeve për materialet ose shërbimet në kundërshtim me 

këtë ligj ose me rregullat tjera në fuqi; 
c) mospërmbushjen e përgjegjësive sipas marrëveshjes me fondin pensional, 

duke përfshirë këtu edhe punëdhënësit, mospagimin e kontributeve në 
përputhje me aktet normative të fondit pensional dhe, nëse është e 
aplikueshme, në përputhje me vlerësimin profesional dhe 

d) veprimin për interes të fiduciarit në kundërshtim me interesat e fondit 
pensional ose pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve të tij. 

27.4. Përgjegjësia e fiduciarit për shkelje mund të përcaktohet me vendimin civil apo 
penal në pajtim me këtë akt ose me ndonjë ligj tjetër në fuqi. BQK-ja, fondi 
pensional, pjesëmarrësi ose përfituesit mund të ngrejnë padi për shkelje 
fiduciare. Në rast të konstatimit të një shkeljeje, fiduciari është përgjegjës për: 
a) shumën e dëmit që ia ka shkaktuar fondit pensional ose pjesëmarrësit a 

përfituesit; 
b) shumën e papaguar të kontributit të punëdhënësit, plus kamatën që nga data 

kur është dashur të bëhet pagesa, në rastet kur punëdhënësi nuk i ka paguar 
kontributet me kohë dhe 

c) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjygj për kompensimin e 
dëmëve. 

27.5. Personit fizik apo juridik, që është dëshmuar fajtor për një shkelje fiduciare, nuk 
i lejohet të bëjë kurrfarë shërbimesh për asnjë fond pensional brenda një 
periudhe prej dhjetë (10) vjetësh. 

 
Neni 28 

Shkeljet fiduciare në lidhje me pensionet plotësuese individuale 
 
28.1. Çdo anëtar i organit qeverisës të siguruesit të pensioneve që siguron pensione 
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plotësuese individuale është përgjegjës para pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve 
për dëmet e shkaktuara dhe për çdo dështim në kryerjen e punës, moskujdesin 
apo kryerjen e gabuar të detyrave të tij fiduciare që lidhen me administrimin e 
pensioneve përkatëse. Anëtarët e organeve qeverisëse nuk janë përgjegjës nëse 
kanë treguar zellin më të lartë të duhur dhe nëse dështimi i detyrave është si 
pasojë e ngjarjeve që nuk mund t’u atribuohen atyre. Angazhimi i një pale të 
tretë për kryerjen e disa obligimeve të caktuara nga fiduciari nuk e kufizon 
përgjegjësinë e anëtarëve të organeve qeverisëse. 

28.2. Të gjithë siguruesit e pensioneve, drejtorët e mjeteve, mbajtësit dhe punonjësit e 
tyre me autorizime të plota janë fiduciarë.  

28.3. Një shkelje fiduciare përfshinë, por nuk kufizohet vetëm në:  
a) autorizimin, bërjen ose lejimin e investimeve a të shpenzimeve të tjera të 

parave në kundërshtim me këtë Ligj ose me udhëzimet e fondit pensional; 
b) lidhjen e marrëveshjeve për materialet ose shërbimet në kundërshtim me 

këtë Ligj ose me ndonjë dispozitë tjetër rregullative në fuqi; 
c) mospërmbushjen e përgjegjësive sipas marrëveshjes së bërë me 

pjesëmarrësin dhe 
d) veprimin për interes të fiduciarit në kundërshtim me interesat e 

pjesëmarrësve dhe shfrytëzuesve. 
28.4. Përgjegjësia e fiduciarit për shkelje mund të vendoset me një padi civile ose 

penale sipas këtij ligji ose sipas ndonjë ligji tjetër në fuqi. BQK-ja, pjesëmarrësi 
ose përfituesi mund të ngrejnë padi për shkelje fiduciare. Në rast të konstatimit 
të një shkeljeje fiduciare, fiduciari është përgjegjës për: 
a) shumën e dëmeve ndaj fondit pensional, pjesëmarrësit ose përfituesit dhe 
b) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjyq për kompensimin e 

dëmeve. 
28.5. Personit fizik ose juridik që është konstatuar fajtor për një shkelje fiduciare nuk i 

lejohet të ofrojë për asnjë sigurues të pensioneeve sa i përket pensioneve 
plotësuese individuale që i sigurojnë siguruesit e pensioneve për një periudhë 
prej dhjetë (10) vjetësh. 

 
Neni 29 

Zgjidhja e kontesteve në lidhje me pensionet bazë dhe pensionet e kursimeve 
 
29.1. Çdo ankesë nga pjesëmarrësi ose përfituesi lidhur me pensionin bazë që paguhet 

nga administrata fillimisht duhet t’i dërgohet me shkrim këshillit të ankesave të 
administratës. Këshilli i ankesave të administratës duhet t’i shqyrtojë këto 
ankesa brenda nëntëdhjetë (90) ditësh pas datës së marrjes dhe duhet ta 
informojë me shkrim pjesëmarrësin ose përfituesin për vendimin e marrë dhe 
bazat mbi të cilin është marrë ky vendim. Pjesëmarrësit ose përfituesit e 
përfaqësuesve të tyre duhet t’u lejohet të jenë të pranishëm gjatë çdo shqyrtimi 
të çështjes.  

29.2. Pas marrjes së vendimit me shkrim nga këshilli i ankesave të administratës ose 
pas kalimit të nëntëdhjetë (90) ditëve pas parashtrimit të ankesës me shkrim, 
pjesëmarrësi ose përfituesi mund të kërkojë zgjidhjen e kontestit në gjykatën 
kompetente.  

29.3. Në rastet kur pjesëmarrësit ose përfituesit ngrejnë padi për beneficione dhe 
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gjykata konstaton se administrata është përgjegjëse për ato beneficione, gjykata 
duhet t’ia caktojë kompensimin pjesëmarrësit ose përfituesit aktual, si:  
a) shumën e beneficioneve të papaguara për të cilat është e obliguar 

administrata dhe kamatat nga data që duhej bërë pagesa deri në datën e 
pagesës; dhe 

b) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjygj për kompensimin e 
dëmeve. 

29.4. Çdo ankesë e pjesëmarrësit ose e përfituesit, që lidhet me kursimet pensionale të 
paguara nga Fondi i Kursimeve Pensionale në Kosovë, fillimisht duhet t’i 
drejtohet me shkrim bordit drejtues të fondit. Bordi drejtues i fondit duhet t’i 
shqyrtojë këto ankesa brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) ditësh nga data e 
marrjes së ankesës dhe duhet ta njoftojë pjesëmarrësin ose përfituesin me shkrim 
pë vendimin dhe bazat mbi të cilat është marrë ai vendim. Pjesëmarrësit, 
shrytëzuesit ose përfaqësuesit të tij duhet t’i lejohet që të jetë i pranishëm në çdo 
shqyrtim të çështjes me të cilën merret fondi. 

29.5. Pjesëmarrësi ose përfituesi mund të kërkojë zgjidhjen e një kontesti në një 
gjykatë kompetente pas marrjes së një vendimi me shkrim nga bordi drejtues i 
fondit ose pas kalimit të nëntëdhjetë (90) ditëve pas parashtrimit të ankesës me 
shkrim, cilado që të jetë më e hershme.  

29.6. Në rastet kur pjesëmarrësi ose përfituesi ngrejnë padi për beneficione dhe 
gjykata konstaton se fondi është përgjegjës për beneficione, gjykata duhet t’i 
caktojë kompensimin pjesëmarrësit ose përfituesit aktual:  
a) shumën e beneficioneve të papaguara për të cilat është i obliguar fondi 

pensional dhe kamatat nga data që duhej bërë pagesa deri në datën e pagesës 
dhe 

b) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjyq për kompensimin e 
dëmeve. 

29.7. Në rastet kur fondi ka transferuar fondet nga një llogari individuale e 
pjesëmarrësit në një kompani sigurimesh për pagimin e një anuiteti në pajtim me 
këtë ligj, çdo kontest lidhur me pagesën e anuitetit duhet të zgjidhet në pajtim 
me nenin 31 të këtij ligji. 

 
Neni 30 

Zgjidhja e kontesteve lidhur me pensionet plotësuese të punësimit 
 
30.1. Çdo ankesë nga pjesëmarrësi ose përfituesi lidhur me një benificion të premtuar 

nga fondi pensional së pari duhet t’i dërgohet me shkrim bordit të drejtorëve të 
fondit pensonal. Bordi i drejtorëve të fondit pensional duhet t’i marrë në 
shqyrtim këto ankesa brenda nëntëdhjetë (90) ditësh pas marrjes së tyre dhe 
duhet të informojë me shkrim pjesëmarrësin ose përfituesin për vendimin e 
marrë dhe bazat mbi të cilat është mbështetur ai vendim. Pjesëmarrësit, 
përfituesit a përfaqësuesit të tyre duhet t’u lejohet që të jenë të pranishëm çdo 
herë kur bordi i drejtorëve e shqyrton çështjen e personit në fjalë.  

30.2. Pjesëmarrësi ose përfituesi mund të kërkojë zgjidhjen e kontestit në një gjykatë 
kompetente ligjore pas marrjes së vendimit me shkrim nga bordi i drejtorëve ose 
pas kalimit të nëntëdhjetë (90) ditëve pas parashtrimit të ankesës me shkrim, 
cilado që të jetë më e hershme.  
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30.3. Në rastet kur pjesëmarrësit ose përfituesit ngrejnë padi për beneficionet e tyre 
dhe gjykata konstaton se fondi pensional është përgjegjës për ato beneficione, 
gjykata duhet t’i caktojë zhdëmtim pjesëmarrësit ose përfituesit aktual:  
a) shumën e benificioneve të papaguara për të cilat është i obliguar fondi 

pensional dhe kamata nga data kur është dashur të bëhet pagesa deri në ditën 
e pagesës; 

b) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjygj për kompensimin e 
dëmeve. 

 
Neni 31 

Zgjidhja e kontesteve në lidhje me pensionet plotësuese individuale 
 
31.1. Çdo ankesë e pjesëmarrësit ose e përfituesit, që lidhet me pensionin plotësues 

individual të premtuar nga një sigurues pensionesh në pajtim me këtë ligj 
fillimisht i drejtohet me shkrim organit qeverisës të siguruesit të pensioneve. 
Organi qeverisës duhet t’i shqyrtojë këto ankesa brenda nëntëdhjetë (90) ditësh 
pas marrjes së tyre dhe duhet të informojë me shkrim pjesëmarrësin ose 
përfituesin lidhur me vendimin e tij dhe bazat mbi të cilat është marrë ky 
vendim. Pjesëmarrësit ose përfituesit apo përfaqësuesit të tyre duhet t’u lejohet 
që të jenë të pranishëm në çdo shqyrtim të çështjes në fjalë. 

31.2. Pjesëmarrësi ose përfituesit mund të kërkojnë zgjidhjen e kontesteve në një 
gjykatë kompetente pas marrjes së vendimit me shkrim nga organi qeverisës ose 
pas kalimit të nëntëdhjetë (90) ditëve pas dërgimit të ankesës me shkrim, cilado 
që të jetë më e hershme.  

31.3. Në rastet kur pjesëmarrësit ose përfituesit ngrejnë padi për beneficione dhe 
gjykata konstaton se ofruesi i pensioneve është përgjegjës për beneficione, 
gjykata duhet t’i caktojë zhdëmtim pjesëmarrësit ose përfituesit për:  
a) shumën e beneficioneve të papaguara për të cilën është i obliguar ofruesi i 

pensioneve dhe kamatat nga data që duhej bërë pagesa deri në datën e 
pagesës dhe 

b) shpenzimet për paraqitjen e padisë apo hedhjen në gjygj për kompensimin e 
dëmeve. 

 
Kreu VII 
ZBATIMI 

 
Neni 32 

Autoriteti zbatues i BQK-së - Pensionet plotësuese të punëdhënësit 
ose pensionet individuale 

 
32.1. BQK-ja mund të ndërmerr një apo më shumë nga veprimet vijuese lidhur me 

cilindo fiduciar të pensionit plotësues të punëdhënësit apo pensionit individual, 
siç është fondi pensional plotësues i punëdhënësit, sponsorimi i fondit pensional 
nga punëdhënësi (it), sigurues i pensionit individual plotësues, mbajtja e mjeteve 
pensionale apo menaxhuesii i mjeteve pensionale apo cilido person i ndërlidhur i 
i fiduciarit të tillë nëse BQK-ja konstaton se subjekti i tillë apo personi a ndonjë 
nga drejtorët ose zyrtarët e tij kanë shkelur ndonjë dispozitë të këtij ligji a 
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ndonjë rregull ose procedurë të BQK-së, apo janë angazhuar në punë të pasigurt 
a të pabazuar në menaxhimin dhe administrimin e pensioneve që ata i sigurojnë 
dhe të mjeteve pensionale ku ata janë partnerë: 
a) nxjerrin paralajmërime me shkrim; 
b) kërkojnë që fiduciari të shpeshtojë raportimet financiare; 
c) ndalin regjistrimin e cilitdo pjesëmarrësi të ri; 
d) caktojnë kufizime dhe ndalesa hapësinore për veprimet e fondit pensional 

plotësues të punëdhënësit apo siguruesin e pensioneve plotësues 
individuale; 

e) lëshojnë urdhër për ndërprerje ndaj fiduciarit dhe partnerëve të tij; 
f) shqiptojnë dënime në gjoba; 
g) urdhërojnë fiduciarin që të ndërmerr masa shtesë për ruajtjen e mjeteve 

pensionale apo për emërimin e menaxhuesitit të pavarur të mjeteve; 
h) kërkojnë që menaxhuesiii mjeteve ose mbajtësi i mjeteve drejtpërdrejt t’i 

raportojnë BQK-së; 
i) lëshojnë “urdhër për ngrirje” të mjeteve pensionale; 
j) marrin kontrollin mbi mjetet pensionale dhe emërojnë një menaxhues të 

veçantë për ruajtjen e tyre; 
k) kërkojnë shkarkimin e personit nga pozita e fiduciarit; 
l) ndalojnë personin e tillë nga shërbimi apo angazhimi në veprimtari afariste 

pensionale për një kohë të caktuar apo për tërë jetën; 
m) ndalojnë personin nga ushtrimi i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i diskrecionit 

si fiduciar lidhur me mjetet pensionale; 
n) kërkon që fiduciari të sistemojë tërë interesat apo pjesë të interesave të tij 

pronësore të drejtpërdrejta a të tërthorta në fondin pensional plotësues të 
siguruar nga punëdhënësi, ofruesi i pensioneve individuale plotësuese, 
menaxhuesii i mjeteve ose mbajtësi apo siguruesve të tjerë të shërbimeve 
pensionale, varësisht nga rasti, apo pushon së pasuri interes të rëndësishëm 
në të; dhe 

o) kërkon që fiduciari të kompensojë humbjet në mjetet pensionale apo 
humbjet e pjesëmarrësve a përfituesve të shkaktuar nga shkeljet e tilla. 

32.2. Nëse BQK-ja konstaton se lidhur me mjetet financiare fiduciari apo ndonjë nga 
drejtorët e tij, zyrtarët apo punonjësit apo ndonjë nga partnerët a menaxhuesiti i 
posaçëm i emërur në pajtim me këtë Ligj ka shkelur këtë Ligj apo ndonjë 
rregullore a urdhër të nxjerrë nga BQK-ja, BQK-ja mund të shqiptojë dënim 
civil ndaj atij subjekti apo personi: 
a) BQK-ja mund të shqiptojë dënim civil ndaj çdo personi i cili pengon, 

frikëson, shqetëson, ndalon, vonon a ushtron ndikim të paligjshëm ose ndaj 
çdo personi i cili tenton të bëjë cilëndo nga këto akte dhe ndaj stafit të BQK-
së gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre mbikëqyrëse dhe rregullative; 

b) BQK-ja mund të shqiptojë dënim civil ndaj çdo personi i cili qëllimisht 
ndërhynë në punët dhe autorizimin e menaxhuesitit të posaçëm për të pasur 
qasje dhe kontroll mbi mjetet pensionale, mbi librat dhe përllogaritë dhe 
shënimet tjera që kanë të bëjnë me pensionin për të cilin është caktuar 
menaxhuesii special apo administratori; 

c) Dënimi civil i shqiptuar sipas këtij neni nuk parandalon zbatimin e mjeteve 
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të tjera civile apo dënimeve penale të cilat janë paraparë në dispozitat e 
ligjeve të tjera në fuqi; 

d) BQK-ja mund të nxjerr rregullore dhe procedura për dënimet speciale që do 
të shqiptohen për shkeljet e tilla. Dënimet mund të jenë prej pesëqind (500) 
deri në pesë mijë (5.000) euro për persona individual dhe prej një mijë 
(1.000) deri në pesëdhjetë mijë (50.000) euro për shkelje të subjekteve 
ligjore sikurse janë punëdhënësit, menaxhuesitët e mjeteve, mbajtësit dhe 
siguruesit e pensioneve individuale apo siguruesit tjerë të shërbimeve. Nëse 
ka vazhdimësi të shkeljeve, çdo shkelje e përditshme mund të konsiderohet 
si shkelje e veçantë për të cilën shqiptohen dënime të veçanta civile; 

e) BQK-ja e njofton fiduciarin me shkrim (qoftë individ apo subjekt) ndaj të 
cilit është shqiptuar dënim civil për arsyet e vendimit të tillë që mbështesin 
dënimin civil; 

f) individi apo subjekti ndaj të cilit është shqiptuar dënim civil ka të drejtë të 
kundërshtojë dënimin civil dhe 

g) dënimi civil i shqiptuar sipas këtij neni caktohet dhe paguhet pas njoftimit 
me shkrim nga BQK-ja. 

32.3. Ky nen zbatohet në mënyrë të barabartë për çdo individ apo subjekt, për 
drejtorët e tyre, zyrtarët dhe punonjësit që sigurojnë apo mbajnë pensionet, 
publikojnë shpalljet për shërbime pensionale dhe paguajnë pensionet pa qenë të 
autorizuar me licencë të lëshuar nga BQK-ja. Gjithashtu zbatohet për çdo person 
i cili promovon, merr pjesë ose nxit aktivitetet e siguruesit të tillë të paautorizuar 
të pensionit. Përveç kësaj, BQK-ja mund të zbatojë dispozitat e nenit 18 dhe 23 
të këtij ligji gjatë përfundimit të pensioneve të paautorizuara dhe të palicencuara. 

 
Neni 33 

Autoriteti zbatues i BQK-së – Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës 
 
33.1. BQK-ja mund të ndërmerr një apo më shumë nga veprimet e mëposhtme lidhur 

me fondin apo fiduciarët e tij nëse BQK-ja konstaton se subjekti i tillë, personi 
apo ndonjë nga drejtorët e tij, zyrtarët apo punonjësit kanë shkelur ndonjë 
dispozitë të këtij Ligji, ndonjë rregullore a urdhër të BQK-së, apo janë 
angazhuar në punë të pasigurta apo të pashëndosha në menaxhimin dhe 
administrimin e fondit ose në menaxhimin e mjeteve pensionale në të cilat ata 
janë fiduciar: 
a) bëjnë paralajmërime me shkrim; 
b) kërkojnë që fondi të shpeshtojë raportimin financiar; 
c) nxjerrin urdhër për pushim dhe ndërprerje ndaj fondit; 
d) urdhërojnë që fiduciarët të marrin masa plotësuese për të ruajtur mjetet 

pensionale apo për të emëruar menaxhues të pavarur të mjeteve; 
e) kërkojnë që menaxhuesii i mjeteve ose mbajtësi i mjeteve t’i raportojë 

drejtpërdrejt BQK-së; 
f) i rekomandojnë Kuvendit që ai të suspendojë apo shkarkojë anëtarët e bordit 

drejtues të fondit 
g) i rekomandojnë Kuvendit që të mos jepen kontribute të reja në fond. 

33.2. Veprimi sipas këtij neni nuk mund të ndërmerret nën asnjë rrethanë për të 
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kundërshtuar praktikat investuese të fondit nëse fondi i plotëson kushtet e këtij 
ligji dhe të poltikave të veta investuese.  

33.3. Ky nen zbatohet në mënyrë të barabartë për çdo individ apo subjekt, për 
drejtorët e tyre, zyrtarët dhe punonjësit.  

 
Neni 34 

Kërkesa për shqyrtimin e veprimeve zbatuese 
 
34.1. Çdo person i prekur nga ndonjë urdhër për zbatim apo dënim civil të nxjerrë nga 

BQK-ja në pajtim me këtë Ligj mund të ankohet në ndonjë gjykatë kompetente 
për shqyrtim. Ankesa duhet dorëzuar brenda tridhjetë (30) ditësh pasi urdhri apo 
dënimi civil t’i jetë dorëzuar personit. Gjykata mund të konfirmojë, të ndryshojë 
apo të refuzojë urdhrin apo dënimin civil në tërësi apo pjesërisht.  

34.2. Në një procedurë lidhur me urdhrin apo dënimin civil të nxjerrë nga BQK-ja:  
a) gjykata kompetente mund të refuzojë urdhrin apo dënimin civil nëse 

konstaton se urdhri apo dënimi i tillë civil është lëshuar në shkelje të këtij 
Ligji, të ndonjë ligji në fuqi, të ndonjë kushti procedural në fuqi apo është 
nxjerrë jashtë kompetencave të BQK-së ose nuk mbështetet me dëshmi të 
konsiderueshme; 

b) BQK-ja apo ndonjë zyrtar i tashëm a i mëparshëm, punonjës, përfaqësues 
apo agjent i BQK-së nuk është përgjegjës për kompensim për aktet e kryera 
apo të pakryera në mirëbesim gjatë kryerjes së detyrave të tij; dhe 

c) urdhri apo dënimi civil i lëshuar nga BQK-ja vazhdon pa kufizime gjatë 
procedurave dhe gjatë ndonjë procedure ankimore apo shqyrtimi gjyqësor, 
përpos nëse është ndaluar nga ndonjë gjykatë kompetente. 

 
Kreu VIII 

DISPOZITAT TJERA 
 

Neni 35 
Të drejtat në lidhje me kursimet pensionale dhe pensionet bazë 

 
35.1. Datat për fillimin e gëzimit të të drejtës për marrjen e pensionit bazë për 

grupmosha të ndryshme mbi moshën e pensionit duhet të caktohen nga Kuvendi, 
në mënyrë që niveli i shpenzimeve të tërësishme të parapara duhet të jetë nga 
Buxheti i Republikës së Kosovës.  

35.2. Punëdhënësit duhet të paguajnë kontribute për kursimet pensionale për çdo 
qytetar të Kosovës që ka lindur në vitin 1946 e më pas. Si punëdhënësit ashtu 
edhe punonjësit mund të zgjedhin që kontributet e tyre t’i paguajnë në një llogari 
individuale të kursimeve pensionale pa marrë parasysh vitin e lindjes së 
punonjësit. Punonjësit kanë të drejtë në një pension të kursimeve pensionale 
nëse punëdhënësit ose punonjësit do të paguajnë kontributet në emër të tyre.  
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Neni 36 
Dispozitat lidhur me pensionet plotësuese të punëdhënësit dhe pensionet 

plotësuese individuale 
 
36.1. Të gjithë punëdhënësit që sigurojnë pensione plotësuese të punëdhënësit dhe të 

gjithë siguruesit e pensioneve që sigurojnë pensione plotësuese individuale i 
kanë katër (4) muaj në dispozicion nga dita e miratimit të këtij ligji për t’i 
harmonizuar kërkesat e tyre me këtë ligj.  

36.2. Nuk mund të bëhen kurrfarë kontributesh të reja pensionale dhe se punëdhënësit 
e siguruesit e pensioneve nuk mund të japin kurrfarë të drejtash apo premtimesh 
pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji derisa pensioni plotësues i punësimit ose 
pensioni individual plotësues të mos jetë përshtatur me këtë ligj.  

36.3. BQK-ja duhet të nxjerrë rregullore lidhur me procedurat që nevojiten për 
prezantimin e planeve për respektimin dhe paraqitjen e kërkesave të licencimit 
sipas këti ligji dhe për të përcaktuar të drejtat e fituara të punonjësve, të 
pjesmarrësve dhe shfrytëzuesve përkitazi me premtimet ekzistuese për pension.  

36.4. Përfundimi i pensionit plotësues të punëdhënësit nga një punëdhënës që nuk 
është në pajtim me këtë ligj do të paraqesë shkelje fiduciare të punëdhënësit 
sipas këtij ligji. Kurrfarë mjetesh plotësuese pensionale të punëdhënësit nuk 
mund t’iu bartën punëdhënësve të tjerë në rast të likuidimit konform këtij neni. 

 
Neni 37 

Trajtimi Tatimor  
 
37.1. Kontributet e dhëna nga një punëdhënës në FKPK në të mirë të punonjësve të tij 

do të konsiderohen një shpenzim operativ dhe përkatësisht do të zvogëlojë 
rezultatin operativ tepunëdhënësitpër qëllim të taksave të përcaktuara sipas nenit 
6 të këtij ligji.  

37.2. Kontributet e dhëna nga punonjësi në FKPK nuk do të jenë subjekt i tatimit mbi 
të ardhurat personale. 

37.3. Çdo pages qoftë në formën e një tërheqje fazore, ose pages për blerjen e një 
pensioni Vjetor nga FKPK mund të jetë subjekt i tatimit mbi të ardhurat 
personale në momentin kur pagesa është bërë dhe pranuar nga pjesëmarrësi, të 
gjitha në përputhje me Ligjin për Tatimin në të Ardhurat Personale dhe 
rregulloret e nxjerra nga Administrata Tatimore e Kosovës 

37.4. Të hyrat e FKPK do të jenë të liruara nga tatimi mbi të ardhurat. 
 

Kreu IX 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 38 

Ligji në fuqi 
 
Ky Ligj shfuqizon Rregulloren nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 
nr. 2001/35 për pensionet në Kosovë, Ligjin nr. 03/L-084 për ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/25 për 
pensionet në Kosovë dhe çdo dispozitë të Ligjit në fuqi, që është në kundërshtim me të. 
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Neni 39 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi më 30 mars 2012. 
 
Ligji Nr. 04/L-101 
06 prill 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-016-2012, datë 26.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 10 / 8 MAJ 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-168 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-101 

PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-101 
PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS 

 
 

Neni 1 
 
Neni 1 i ligjit bazik, pas përkufizimit “1.44. Pension Plotësues Individual”, shtohen 
dy përkufizime të reja 1.45., dhe 1.46., me tekstin si në vijim: 

1.45. Operacionet – aktivitetet që financohen nga taksa operacionale dhe që 
lidhen me mbarëvajtjen e funksioneve operacionale të FKPK-së.  

1.46. Investimet - aktivitetet që financohen nga taksa investive dhe që lidhen me 
aktivitetin e investimit të mjeteve pensionale.  

 
Neni 2 

 
1. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 2., pika (k) riformulohet me tekstin si në vijim: 

k) Kuvendi i Kosovës cakton taksën investive dhe operacionale në bazë të 
kërkesës së Fondit për çdo vit kalendarik. Kërkesa duhet të jetë e specifikuar 
me të gjitha shpenzimet e përllogaritura për periudhën për të cilën paraqitet 
kërkesa. 

2. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 2., pika (l) riformulohet me tekstin si në vijim: 
l) Kuvendi i Kosovës mund të caktoj taksë investive shtesë sipas kërkesës së 

Fondit për aktivitetet investive, varësisht nga aktiviteti financiar dhe lëvizjet e 
çmimeve në treg. Kërkesa duhet të jetë e specifikuar dhe arsyetuar, e cila 
pasqyron aktivitetin shtesë dhe çmimin e aktiviteteve financiare për të cilat 
kërkohet taksa shtesë. 

3. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 2., pas pikës (l) shtohen dy pika të reja (m) dhe (n), 
me tekstin si në vijim: 
m) Fondi në raportin vjetor duhet të përfshijë edhe raportim të detalizuar për 

shpenzimet e taksës investive. 
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n) Në rast se Kuvendi nuk mund të miratojë taksën investive dhe operacionale 
për vitin vijues, taksa e vitit paraprak, mbetet në fuqi deri në vendimin e ri të 
Kuvendit. 

 
Neni 3 

 
Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 12., pas tekstit “dhjetë përqind (10%) të asaj shume 
neto” shtohet teksti “por jo më shumë se gjashtëqind (600) euro të kontributit të 
detyrueshëm për tremujor”. 
 

Neni 4 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-168 
12 mars 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-007-2013, datë 26.03.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 8 / 8 PRILL 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË 

ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 
TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË 
TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 

TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës: 
1.1. Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.2. Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe 

Zyrës së Auditimit të Kosovës;  
1.3. Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
1.4. Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për 

Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke 
përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale;  

1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  

1.6. Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L 101 për Fondet 
Pensionale të Kosovës;  

1.7. Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë;  
1.8. Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat;  
1.9. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat;  
1.10. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;  
1.11. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;  
1.12. Ligji Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;  
1.13. Ligji Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;  
1.14. Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës;  
1.15. Ligji Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të Komunave;  
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1.16. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;  
1.17. Ligji Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës;  
1.18. Ligji Nr. 03/L-237 për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe 

të Banesave;  
1.19. Ligji Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;  
1.20. Ligji Nr. 03/L-082 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës.  
1.21. Ligji Nr. 03/L-033 për Statusin, imunitetet dhe privilegjet e misioneve 

diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj.  

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohet paragraf i ri 2. me tekstin si në vijim:  

2. Gjykatësit ndërkombëtarë, të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me këtë 
ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas vendimit për 
emërim. Qeveria e Kosoves merr pjesë në pagesën e gjykatësve 
ndërkombëtarë, në periudhën e përcaktuar në vlerë të pagave të gjyqtarëve 
vendorë.  

2. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 1. dhe paragrafi 2 fshihen nga teksti i ligjit dhe 
shtohet një paragraf i ri me tekstin si në vijim:  
Mandati i gjykatësve ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën do të 
vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin për emërim. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës 
së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
 
Auditori i përgjithshëm, i emëruar në përputhje me Kushtetutën dhe me këtë ligj, 
vazhdon të qëndrojë në post deri në përfundim të mandatit, me kompensimin e cekur 
në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerën e 
përcaktuar me marrëveshjen në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës se Auditorit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1.12, që përkufizon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
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3. Kuvendi pas propozimit nga qeveria zgjedh tre (3) anëtarë ndërkombëtarë 
drejtorë të bordit. Bordi, po ashtu, emëron një shtetas të Kosovës drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit, i cili nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi, 
përveç kryesuesit, po ashtu, emëron zëvendëskryesues njërin prej anëtarëve të 
tij. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e kushteve të referimit të 
Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative e 
shumicës së Bordit të Drejtorëve. Anëtarët ndërkombëtarë zgjedhën më 
mandat deri më 31 gusht 2014.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafët 7., dhe 9., vlejnë deri në përfundimin e mandatit të 
anëtarëve ndërkombëtarë të bordit.  

4. Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet një paragraf i ri 6. me tekstin si në 
vijim:  
6. Nëse një anëtar ndërkombëtar i bordit i emëruar në pajtim me nenin 31 (5) jep 

dorëheqje nga Bordi dhe nëse kjo dorëheqje ose largim nga posti ndodh deri 
më 31 gusht 2014 atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar 
tjetër.  

 
Neni 5 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50 për Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme 

Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale (Ligji) 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik që ndryshon nenin 5.2 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
2. Neni 8 i ligjit bazik që ndryshon nenin 6.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
6.1. Sekretaria Ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët emërohen 

nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
3. Neni 10 i ligjit bazik që ndryshon nenin 7.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin 

si në vijim:  
7.1. Komisioni përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 13 
 

Kuvendi, në konsultim me Komisionin, mund të themelojë panele shtesë të 
Komisionit, anëtarët e të cilëve do të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

5. Neni 16 i ligjit bazik që ndryshon nenin 12.8 të Rregullores, riformulohet me tekstin 
si në vijim:  
12.8. Gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesat në trupin gjykues prej 

tre (3) gjyqtarëve të cilët emërohen nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 
Kosovës.  

6. Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 27.A me tekstin si në vijim:  
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Neni 27.A 
 
1. Mandati i tre (3) anëtarëve ndërkombëtarë të Bordit mbikëqyrës (përfshi edhe 

kryesuesin), i drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, i dy (2) anëtarëve ndërkombëtarë 
të Komisionit (përfshi edhe kryesuesin), si dhe i dy gjykatësve ndërkombëtarë në 
panelet e ankimit të Gjykatës Supreme të cilët janë emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin 
për emërim.  

2. Anëtarët dhe gjykatësit ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me 
këtë Ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit 
të tyre.  

3. Qeveria e Kosoves do të sigurojë fonde për drejtorin e Sekretariatit Ekzekutive të 
barabartë me pagën e një anëtari vendor të Bordit Mbikëqyrës.  

4. Nëse një anëtar ndërkombëtar i emëruar ne pajtim me Kushtetutën jep dorëheqje 
ose largohet nga pozita e tij/saj dhe nëse ky largim ose dorëheqja ndodh para datës 
31 gusht 2014, atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar, të dominuar 
nga Kryeministri për pozitat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë së 
Pronës dhe drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, si dhe të nominuar nga Kryetari i 
Gjykatës Supreme për pozitën e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Anëtareve të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, pas konsultimeve me PSBE.  

 
Neni 6 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës i Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj.  

3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të vazhdojë të 

respektojë dhe zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik. Kur 
vendoset për mjetin juridik që do të jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-034 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke përfshirë qëllimet publike që 
përcaktohen në preambulën e atij ligji.  

 
Neni 7 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L-101 për fondet pensionale 
të Kosovës 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.6. Komisioni për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
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Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) 
ditë.  

 
Neni 8 

Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave 
në Kosovë (Kodi) 

 
1. Neni 309 i ligjit bazik që rregullon emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave me pëlqimin e PCN-së, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 1 i Aneksit D, i Kodit, fshihet dhe riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
 
Ky Aneks ofron përjashtimet e posaçme të përkufizuara në këtë Aneks që do t'i jepen 
bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e aplikueshëm, duke përfshirë 
edhe legjislacionin për liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat (Ligji) 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.32, që përkufizon PCN-në fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 8 i ligjit bazik paragrafi 2. në rreshtin e tretë fshihet fjala “dhe PCN”. 
3. Neni 88 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 10 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-199 për gjykatat (ligji) 

 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 11, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11. Nëse në njërën nga komunat e reja dhe të themeluara mbi bazën e Ligjit për 
Kufijtë Administrativë Komunal nuk ka gjykatë themelore, komuna me 
vendim të Kuvendit Komunal mund ta parqet kërkesën para Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për të vendosur mbi themelimin e gjykatës 
themelore në territorin e saj, ose që një nga gjykatat ekzistuese themelore në 
territorin e komunës tjetër të ketë juridiksion mbi territorin e komunës së re. 
Të njëjtën të drejtë e ka edhe komuna ekzistuese, ku shumica e popullatës i 
takon komunitetit jo shumicë në Kosovës, dhe në të cilën nuk ka gjykatë 
themelore.  
11.1. KGjK do të aprovojë kërkesat e tilla, përveç nëse vlerësohet se 

ngarkesat e lëndëve për atë juridiksion është e pamjaftueshme për ta 
arsyetuar ekzistimin e gjykatës së ndarë.  

11.2. Kur KGjK e aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
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themelore, autoritetet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar se cilado gjykatë e re, është themeluar dhe 
funksionale brenda periudhës gjashtë mujore prej datës së vendimit.  

11.3. Nëse KGjK nuk aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
themelore, ose kur komuna i kërkon gjykatës ekzistuese që të ketë 
juridiksion për territorin e vet, autoritetet kompetente do të ndërmarrin 
të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e qasjes në drejtësi për 
komunitetet lokale, e cila është vështirësuar për shkak të izolimit 
gjeografik, mungesës së sigurisë, ose për shkak të faktorëve të tjerë 
relevant. Këto masa mund të përfshijnë krijimin në kuadër të territorit 
të komunës së re, të një departamenti të gjykatës themelore ekzistuese 
prej së cilës komuna e re ka kërkuar të ketë kompetencë për territorin e 
vet, ose që gjykata themelore të mundësojë mbajtjen e seancave në 
territorin e komunës së re.  

2. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës 

së Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi, si dhe për të 
siguruar pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë (15) për qind e 
numrit të tërësishëm të ulëseve në Gjykatën e Apelit, por jo më pak se dhjetë 
ulëse, garantohen për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë.  

 
Neni 11 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Për të siguruar se gjykatat pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës dhe me 
legjislacionin përkatës në fuqi, Këshilli do të marrë parasysh që të plotësojë 
vendet e lira të punës ose të ulëseve të rezervuara me anëtarë të komuniteteve 
që nuk janë shumicë në Kosovë.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat 5 (pesë) vjeçar, siç ceket në nenin 108 (6) 
të Kushtetutës dhe në këtë ligj. Një anëtar i këtij Këshilli mund të zgjidhet për një 
mandat shtesë jo-vijues pesë (5) vjeçar. 

4. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës, Këshilli zbaton masa dhe 

veprimet tjera me qëllim rekrutimi, të cilat i konsideron të nevojshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar se një gjykatë ose degë e gjykatës pasqyron 
përbërjen etnike në zonën e tyre të juridiksionit.  
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5. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet si në vijim:  
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin 

e gjyqtarëve nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, prej radhëve të atyre 
gjyqtarëve që shërbejnë në Kosovë. Për të përmbushur përgjegjësitë e veta, 
Këshilli, ndër të tjera, nga aplikantët njëlloj të kualifikuar për të shërbyer si 
gjyqtarë u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet që nuk janë shumicë në 
Kosovës, ashtu siç është paraparë me nenin 108 të Kushtetutës.  

6. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 5., shtohen tre paragraf të rinjë 6, 7 dhe 8, me 
tekstin si në vijim:  
6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të veçantë për të 

përshkruar procesin e emërimit dhe të riemërimit të gjykatësve nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në 
Kosovë. 

7. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
gjyqtarëve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbëdhjetë përqind (15%) dhe / përderisa përqindja e gjyqtarëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë (8%).  

8. Mandati i dy anëtarëve ndërkombëtarë të Këshillit të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në 
vendimin për emërim. Anëtarët ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre.  

9. Neni 52 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 12 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial  

të Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3 riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Siguron se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 109 (4) dhe 110(3) të Kushtetutës.  

3. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Këshilli zbaton masa dhe veprime rekrutimi, si dhe masa të tjera të cilat i 

konsideron të nevojshme për të siguruar që një zyrë prokuroriale pasqyron 
përbërjen etnike të zonës së juridiksionit përkatës.  

4. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 3. shtohet një paragraf i ri 4. me tekstin si në 
vijim:  
4. Këshilli harton rregullore të veçantë për të përshkruar procesin e emërimit 

dhe të riemërimit të prokurorëve nga komunitetet e nën-përfaqësuara në 
mesin e prokurorëve që shërbejnë në Kosovë.  

5. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet me tekstin si në vijim:  
1. Këshilli ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin e prokurorëve nga 

komunitetet jo-shumicë në Kosovë. Kur ka aplikantë njëlloj të kualifikuar për 
të shërbyer si prokurorë, Këshilli u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet 
që janë të nënpërfaqësuara në Kosovë siç është paraparë edhe me nenin 109 
(4) dhe 110 (3) të Kushtetutës.  
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6. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi i ri 6, me tekstin si në 
vijim:  
6. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 

komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
prokuroreve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbdhjetë përqind (15%) dhe / ose përderisa përqindja e prokurorëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë përqind (8%). 

 
Neni 13 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë 
(Ligji) 

 
1. Pjesa e parë e preambulës se ligjit, riformulohet me tekstin si në vijim: 

Në bazë të nenit 65 (1) dhe ne pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
nga kreu XIII dhe XIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

2. Pas nenit 7 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 7.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7.A 
Statusi i Kishës Ortodokse Serbe 

 
1. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë konsiderohet pjesë përbërëse e Kishës Ortodokse 

Serbe (KOS).  
2. Emri dhe organizimi i brendshëm i Kishës Ortodokse Serbe, duke përfshirë edhe 

hierarkinë dhe veprimtaritë e saj, do të respektohen.  
3. Nuk do të ketë ndalim arbitrar për hyrje në Kosovë ose qëndrim brenda Kosovës 

për priftërinjtë, kandidatët për prift, murgjve, murgeshave dhe vizitorëve.  
4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3, fjalët “themelojnë dhe”, fshihen nga teksti i 

ligjit.  
5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1. Ndërtesat dhe objektet që u takojnë bashkësive fetare, që janë të dedikuara 
për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të pacenueshme për sa i përket 
ndërhyrjes së autoriteteve qeveritare dhe në to mund të hyhet vetëm me 
pëlqimin e institucionit përkatës fetar, përveç nëse është lëshuar ndonjë 
urdhër gjyqësor për shkak të aktiviteteve ilegale dhe në rast të rrezikut për 
jetën ose shëndetin.  

6. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.4 shtohet një paragraf i ri 12.5 me tekstin si 
në vijim:  
12.5. Përveç përjashtimeve të përmendura më lart, bashkësitë fetare gëzojnë 

privilegje doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike 
për vetë-qëndrueshmërinë e tyre financiare, siç do të definohet me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria e financave. Këto privilegje përfshijnë 
importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të materialeve, 
pajisjeve dhe bagëtisë; dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitetet e 
lartpërmendura.  



 
Ligji Nr. 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me… 

 1069 

Neni 14 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Propozimin Gjithëpërfshirës”, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore 
dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të paluajtshme, me 
përjashtim të asaj prone të paluajtshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, 
për të cilën Kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekt i 
shpronësimit.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, shtohet nën-paragraf i ri 3.1. me tekstin si në vijim:  
3.1 Prona e luajtshme dhe e paluajtshme, si dhe asetet tjera të Kishës Ortodokse 

Serbe do të jenë të pacenueshme dhe nuk do të jenë objekt i shpronësimit. 
 

Neni 15 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës 

(ligji) 
 
1. Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 3.A 
Të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur 

 
1. Të gjithë refugjatët nga Kosova dhe personat e zhvendosur brenda vendit do të kenë 

të drejtën e kthimit dhe kërkimit të pronës së tyre dhe posedimeve personale, në 
pajtim me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Çdo person do të ketë të drejtë të 
marrë vendim të lirë dhe të jetë i informuar për vendin ku ai kthehet.  

2. Institucionet e Republikës së Kosovës ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për 
të krijuar kushte te favorshme për kthim të sigurt dhe të denjë të refugjatëve dhe 
personave të zhvendosur, bazuar në vendimet e tyre të lira dhe të bazuara në 
informata të sakta, përfshirë përpjekjet për të promovuar dhe mbrojtur lirinë e tyre 
të lëvizjes dhe mbrojtjen nga kërcënimi  

3. Kushtet e kthimit të personave të zhvendosur dhe mekanizmat e bashkëpunimit me 
institucionet relevante ndërkombëtare do të përcaktohen nga institucionet e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme.”  

 
Neni 16 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativë 
të Komunave (ligji) 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) 
përfaqësues të zgjedhur nga secila komunë dhe një (1) përfaqësues i zgjedhur 
nga Kryeministri.  
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2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Kryesuesi i Bordit përzgjidhet nga Kryeministri.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, fshihet termi “dhe PCN do të ndërmarrin” dhe 
zëvendësohet me termin: “ndërrmer”.  

4. Në Shtojcën 1 (Zonat Kadastrale) të ligjit bazik, emërtimi i komunës “Hani i 
Elezit” në gjuhën serbe dhe angleze ndryshohet në “Elez Han”  

 
Neni 17 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat 
e Republikës së Kosovës (ligji) 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi (c) riformulohet me tekstin si në 

vijim:  
(c) Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi (b), nënparagrafi (iv) riformulohet me tekstin si në 
vijim:  
iv. Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

 
Neni 18 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-034 
për Shtetësinë e Kosovës (ligji) 

 
1. Titulli i nenit 29 të ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 29 
Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 

 
Neni 19 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-237 
për Regjistrimin e Popullsisë,  të Ekonomive Familjare dhe të Banesave (Ligji) 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 4.12., riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.12 Një (1) përfaqësues nga një prej Universiteteve publike, anëtar;  
 

Neni 20 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-046 

për Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Forca e Sigurisë së Kosovës është e strukturuar dhe e përgatitur për të 
përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë ose organizatave 
tjera për zbatim të ligjit.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 2., riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Forca e Sigurisë së Kosovës është e armatosur lehtë dhe nuk ka armë të rënda, 

siç janë tanket, artileria e rëndë ose kapacitete sulmuese ajrore. Një rishikim i 
plotë i këtyre kufizimeve, do të bëhet jo më herët se pesë vjet nga koha e 
hyrjes në fuqi e Ligjit Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Detyrat 
fillestare të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:  
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3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2, pika (e) fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 21 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-082 

për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 22 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

imunitetet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, si dhe personelin e saj 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik paragrafi 2. pika (a) riformulohet me tekstin si në vijim: 

(a) Zyra Civile Ndërkombëtare dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian. 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.3. Individët e emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë, në pajtim me 
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 
mars 2007, mandati i të cilëve nuk ka përfunduar para deklarimit të 
përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur gëzojnë statusin, privilegjet dhe 
imunitetet e përcaktuara në ligjin bazik.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 6., riformulohet me tekstin si në vijim:  
4.6. Ministri i Punëve të Jashtme nuk mund t'i shpallë PSBE-në ose një anëtar të 

personelit të tij, anëtarët e personelit të ICO-së, përfshirë individët e 
përcaktuar në nenin 3.3. të ligjit bazik ose anëtarët e misionit EULEX, si 
persona non grata.  

4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 7. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 23 
 
1. Të gjithë anëtarët ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, 

në pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës, me përjashtim të atyre të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Agjencisë Kosovare të Pronës gjyqtarët 
ndërkombëtarë të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, dhe dy gjyqtarë në 
Komisionin për Kërkesa Pronësore, nëse për çfarëdo arsye largohen nga pozita para 
datës 31 gusht 2014 ai/ajo do të zëvendësohet me një anëtar vendor.  

2. Nëse në cilindo ligj të aplikueshëm në Republikën e Kosovës përdoren termet ICO 
ose PCN, të njëjtat shfuqizohen dhe zëvendësohen me institucionet vendore 
përkatëse.  
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II. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 24 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi me hyrjen në fuqi të amendamenteve kushtetuese për përfundimin e 
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. 
 
Ligji Nr. 04/L-115 
31 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-036-2012, datë 04.09.2012 nga Presidentja e Republikës 
së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.25 / 7 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2003/23 
PËR PENSIONET E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në përputhje me autorizimin që i është dhënë nga Misioni i Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me Rregulloren e (UNMIK-ut) Nr. 
2001/9 të datës 15 maj 2001 “Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme’. 
 
Duke marrë parasysh Shtojcën VII pjesën (xi) të Misionit të Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë – Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2001/19 të datës 13 shtator 2001 për Vetëqeverisjen e Përkohshme të Institucioneve. 
 
Me qëllim që të sigurohet rrjeti i sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale 
në Kosovë dhe të lehtësohet varfëria, duke siguruar pensione për ata që nuk janë të aftë 
për punë dhe përkujdesje për vetveten. 
 
Miraton ligjin që vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizimet 

 
1.1. “Parashtrues i kërkesës” nënkupton një person që paraqet kërkesën për 

pension të aftësisë së kufizuar në Kosovë.  
1.2. “Autoriteti përkatës” nënkupton Administratën Pensionale të Kosovës ose një 

organ të tjetër të cilin Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale mund ta 
autorizojë për administrimin e pensioneve të aftësisë së kufizuar.  

1.3. “Pension i aftësisë së kufizuar“ nënkupton një beneficion që administrohet nga 
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë “Ministria”) 
për t’u ofruar mbështetje financiare personave të rritur të cilët janë me banim të 
përhershëm në Kosovë dhe të cilët janë plotësisht dhe përherë me aftësi të 
kufizuara dhe të paaftë për çfarëdo lloji të punës.  

1.4. “Komisioni mjekësor” nënkupton një komision të përbërë prej ekspertëve 
mjekësorë, i formuar në Kosovë nga Ministria, me qëllim të këshillimit të 
autoritetit përkatës në përcaktimin e gjendjes shëndetësore, duke përfshirë 
seriozitetin dhe kohëzgjatjen e saj, për secilin person që paraqet kërkesë për 
pension të aftësisë së kufizuar sipas këtij ligji.  

1.5. Një person do të konsiderohet se është me aftësi përherë dhe plotësisht të 
kufizuara nëse ai/ajo i ka më shumë se 18 vite apo më pak se 65 dhe ka 
diagnozën mjekësore të gjendjes fizike, ndijore, ose mendore, ka sëmundje ose 
aftësi të kufizuar që e bëjnë atë të paaftë për çfarëdo pune shpërblyese dhe kur 
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Ministria e vlerëson personin dhe vendos se ata/ato I përmbushin kriteret e 
parapara në këtë ligj. Gjendja shëndetësore, sëmundja apo aftësia e kufizuar 
duhet të tregojë se personi është plotësisht i paaftë për çfarëdo pune të 
shpërblyeshme në kohën kur paraqitet kërkesa dhe në të ardhmen. Fillimi i 
përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, sëmundjes apo aftësisë së kufizuar nuk 
duhet të jetë më e shkurtër se një vit para datës së dorëzimit të kërkesës së 
kompletuar në Ministri.  

1.6. “Profesionist mjekësor i regjistruar dhe i kualifikuar” nënkupton 
profesionistin i cili me sukses e ka mbaruar Fakultetin e mjekësisë, i njihet 
kualifikimi nga autoritetet përkatëse statutare mjekësore në Kosovë dhe nuk 
është diskualifikuar apo suspenduar nga ushtrimi i kësaj detyre. Personat që janë 
të kualifikuar dhe të regjistruar në jurisdikcion tjetër për ushtrimin e kësaj 
detyreje dhe që nuk janë diskualifikuar apo suspenduar dhe të cilëve u njihet e 
drejta e ushtrimit të kësaj detyre në autoritetet përkatëse ligjore në Kosovë, 
mund të pranohen si profesionist të kualifikuar dhe të regjistruar sipas këtij ligji.  

1.7. “Shuma mujore” nënkupton shumën mujore që duhet t’i paguhet shfrytëzuesit i 
cili fiton të drejtën në pension të aftësisë së kufizuar.  

 
Neni 2 

Pensionet e aftësisë së kufizuar 
 
2.1. Pensionet e aftësisë së kufizuar do t’u ofrojnë mbështetje financiare personave të 

përzgjedhshëm në përputhje me kriteret e parashtruara në këtë ligj dhe sipas 
mjeteve të ndara për këtë qëllim nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.  

2.2. Ministria formon Komisionin Mjekësor për të përcaktuar përzgjedhshmërinë 
mjekësore për pensionet e aftësisë së kufizuar. Ministria cakton Administratën 
Pensionale të Kosovës për ta administruar këtë skemë të pensioneve të aftësisë 
së kufizuar. Komisionet mjekësore do ta kryejnë punën nën menaxhimin dhe 
kontrollin e autoritetit përkatës. Ministria mund të caktojë organe të tjera për të 
përcaktuar përzgjedhshmërinë dhe për t’i administruar pagesat e kësaj skeme 
dhe të parashohë me dispozitë, që Ministria drejtpërdrejt t’i administrojë 
komisionet mjekësore.  

 
Neni 3 

Kriteret për përcaktimin e aftësisë së kufizuar 
 
3.1. Për të fituar të drejtën në pension të aftësisë së kufizuar, parashtruesi i kërkesës 

duhet të ketë banim të përhershëm në Kosovë dhe t’i përmbushë kërkesat, sipas 
këtij ligji, që duhet përmbushur për pension të aftësisë së kufizuar.  

3.2. Komisionet mjekësore do të vlerësojnë gjendjen shëndetësore të parashtruesve 
të kërkesave për pensionet e aftësisë së kufizuar. Vlerësimet e aftësisë së 
kufizuar nga ana e komisioneve mjekësore duhet të jenë me shkrim dhe duhet të 
përfshijnë me sa vijon:  
a) Deklaratën e posaçme të diagnozës për gjendjen fizike, ndijore apo 

mendore, sëmundjen apo aftësinë e kufizuar prej së cilës parashtruesi i 
kërkesës vuan dhe datën e paraqitjes së gjendjes, sëmundjes apo aftësisë së 
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kufizuar; diagnoza duhet të përshkruajë gjendjen shëndetësore, sëmundjen 
ose aftësinë e kufizuar si dhe ndikimin e posaçëm të gjendjes shëndetësore, 
sëmundjes apo aftësisë së kufizuar në punësim, duke përfshirë përshkrimin e 
thukët të funksionimit të dobësuar të parashtruesit të kërkesës.  

b) Vlerësimin e funksionimit të parashtruesit të kërkesës për sa i përket 
detyrave të përditshme dhe atyre lidhur me punësim; ky duhet të përfshijë 
referencën e punësimit të mëparshëm të parashtruesit të kërkesës, nëse ka 
qenë i punësuar.  

c) Përcaktimi se a mund apo nuk mund të punësohet parashtruesi i kërkesës, në 
çfarëdo cilësie, duke i pasur parasysh rrethanat e përgjithshme të sëmundjes 
ose aftësisë së kufizuar. 

d) Përcaktimi i aftësisë së plotë të kufizuar për një periudhë prej një viti apo 
më gjatë, gjatë së cilës kohë parashtruesi i kërkesës ka qenë i paaftë për 
punësim të shpërblyeshëm.  

e) Prognozimi i aftësisë së kufizuar të përhershme.  
3.3. Personat që banojnë ose janë të mbyllur në institucione të tipit të mbyllur ose që 

marrin ndihmë të rregullt dhe të vazhdueshme financiare nga institucionet që 
përkujdesen për personat me aftësi të kufizuar, duke i përfshirë institucionet 
psikiatrike, institucionet religjioze që përkujdesen për të sëmurit ose njerëzit me 
aftësi të kufizuar, shkollat rezidenciale, burgjet dhe institucionet e tjera që 
mbështeten nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës për t’u përkujdesur për njerëzit 
me aftësi të kufizuar, nuk do të jenë të përzgjedhshëm për pensionin e aftësisë së 
kufizuar, sipas këtij ligji.  

3.4. Personat të aftë për punësim apo që aktualisht janë të punësuar në çfarëdo 
mënyre duke përfshirë çfarëdo lloji vetëpunësimi, siç përkufizohet në ligjet 
tatimore të Kosovës, nuk do të jenë të përzgjedhshëm për pensionin e aftësisë së 
kufizuar. Punësimi aktual, duke përfshirë edhe vetëpunësimin, nënkupton 
dëshminë e supozuar të aftësisë për punë. Përzgjedhshmëria për pensionin e 
aftësisë së kufizuar do të pushojë që në ditën e parë të punësimit ose 
vetëpunësimit.  

3.5. Personat që marrin pensione themelore ose ndonjë beneficion me skemën e 
“Beneficionet për invalidët e luftës dhe të afërmit e atyre që kanë vdekur si 
pasojë e konfliktit të armatosur në Kosovë” nuk do të jenë të përzgjedhshëm për 
pensionin e aftësisë së kufizuar.  

3.6. Personat që janë të përfshirë si anëtarë të familjes me qëllim të përcaktimit të 
shumës së pagesave të ndihmës sociale nuk do të jenë të përzgjedhshëm për 
pensionet e aftësisë së kufizuar.  

 
Neni 4 

Kërkesat për pensionin e aftësisë së kufizuar 
 
4.1. Autoriteti përkatës i pranon kërkesat prej personave që mendojnë se janë të 

përzgjedhshëm për pensionin e aftësisë së kufizuar. Parashtruesi i kërkesës 
duhet ta paraqesë kërkesën në zyrën më të afërt të banimit. Parashtruesi i 
kërkesës nuk mund të paraqesë kërkesën për Pension të aftësisë së kufizuar në 
më shumë zyra të autoritetit përkatës në të njëjtën kohë.  

4.2. Komisioni mjekësor duhet ta shqyrtojë gjendjen shëndetësore të parashtruesit të 
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kërkesës. Çdo komision mjekësor do të përbëhet prej, së paku një anëtari që 
është i kualifikuar në mjekësi. Një anëtar do të jetë një nëpunës i rregullt i 
Ministrisë, i cili do të jetë kryesues, dhe do të jetë përgjegjës për mbajtjen e 
shënimeve në përputhje me udhëzimet e autoritetit përkatës. Autoriteti përkatës 
do t’ia dërgojë kërkesat komisionit mjekësor, pas ekzaminimit të 
përzgjedhshmërisë paraprake për kërkesa jo-mjekësore, siç është banimi i 
përhershëm dhe mosha.  

4.3. Ministria do të hartojë një procedurë për formimin e komisioneve mjekësore që 
do të përbëhet prej profesionistëve mjekësorë të kualifikuar për ta ekzaminuar 
aftësinë e kufizuar të parashtruesit të kërkesës të pensionit të aftësisë së 
kufizuar. Procedurat e tilla do të qartësojnë përbërjen e komisioneve mjekësore, 
pagesën e anëtarëve të komisionit mjekësor, parandalimin e mashtrimeve dhe 
abuzimeve, mbajtjen e e shënimeve adekuate dhe transparencën e duhur, si dhe 
buxhetin për kryerjen e këtyre punëve, duke përfshirë buxhetin për ndonjë staf 
ndihmës, lokale ose pajime teknike. Ministria do të sigurojë procedura të drejta 
dhe transparente për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit mjekësor, duke i 
shpallur vendet e tilla dhe duke i marrë parasysh rekomandimet dhe sygjerimet e 
Ministrisë së Shëndetësisë. Këto procedura si dhe ato të punës së komisionit 
mjekësor, kriteret dhe metodologjia për vlerësimet dhe shqyrtimet e shkallës së 
aftësisë së kufizuar do të parashtrohen në një Udhëzim administrativ, të cilin e 
lëshon Ministria. Kur bëhet vlerësimi, parashtruesit të kërkesës duhet t’i jipet 
rasti që personalisht ose përmes përfaqësuesit që e shoqëron atë të prezentohet. 

4.4. Me rastin e dorëzimit të kërkesës, parashtruesi i kërkesës duhet të paraqesë 
dëshmi mjekësore të dhënë nga profesionist i regjistruar mjekësor që, më parë e 
ka trajtuar ose e ka vlerësuar atë. Dëshmia mjekësore duhet të tregojë saktësisht, 
me sa vijon:  
a) Diagnozën e gjendjes fizike, mendore, sëmundjen apo aftësinë e kufizuar 

prej të cilës vuan parashtruesi i kërkesës;  
b) Ndikimin e gjendjes shëndetësore, sëmundjes apo aftësisë së kufizuar në 

punësim, duke përfshirë përshkrimin e saktë të aftësisë së kufizuar të 
parashtruesit të kërkesës;  

c) Datën e paraqitjes së gjendjes, sëmundjes ose aftësisë së kufizuar;  
d) Vlerësimi i aftësisë për punë, për sa i përket punëve ditore dhe obligimeve 

që kanë të bëjnë me punësim; kjo duhet të përfshijë referencë të punësimit të 
mëparshëm të parashtruesit të kërkesës, nëse ka qenë i punësuar;  

e) Prognozën e aftësisë së përhershme të kufizuar  
4.5. Autoriteti përkatës duhet të kërkojë që dëshmia mjekësore të dorëzohet në 

përputhje me nën-nenin 4.4 në formularë që i lëshon Ministria për këtë qëllim.  
4.6. Komisioni mjekësor mund ta mbështesë vendimin e vet në bazë të dëshmive të 

parashtruesit të kërkesës për gjendjen e përgjithshme shëndetësore aftësisë së 
kufizuar të përhershme dhe /ose në bazë të ekzaminimeve dhe të gjeturave të tyre 
mjekësore. Të gjithë parashtruesit e kërkesave duhet t’u nënshtrohen 
ekzaminimeve mjekësore që bëhen nga komisioni mjekësor. Komisioni mjekësor 
nuk është i obliguar që ta pranojë dëshminë mjekësore të cilën e paraqet 
parashtruesi i kërkesës por mund ta marrë atë parasysh në përcaktimin e tij.  
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4.7. Autoriteti përkatës dhe komisioni mjekësor mund të kërkojnë që parashtruesi i 
kërkesës të jetë i pranishëm në ekzaminimin mjekësor në kohën dhe vendin të 
cilin autoriteti përkatës dhe komisioni mjekësor e përcaktojnë. Kjo mundësi vlen 
edhe për personat të cilët janë duke marrë pensionin e aftësisë së kufizuar dhe 
vazhdimi i aftësisë së kufizuar i të cilëve është duke u shqyrtuar, sipas këtij ligji. 
Mosprania në ekzaminimin e tillë do ta diskualifikojë parashtruesin e kërkesës 
nga marrja e pensionit të aftësisë së kufizuar pos në rastet e arsyeshme kur 
mungon dhe që i vërteton.  

4.8. Procedurat për paraqitjen e kërkesave për pension të aftësisë së kufizuar do të 
parashtrohen në një Udhëzim Administrativ që e lëshon Ministria.  

 
Neni 5 

Regjistri i ekspertëve për vlerësim shtesë të kërkesave të Pensionit 
të Aftësisë së kufizuar 

 
Ministria do të mbajë regjistrin e ekspertëve specialistë në fusha të ndryshme 
mjekësore të cilët do të jenë në dispozicion për konsultime me Komisionin mjekësor 
kur të jetë e nevojshme. Ministria do të miratojë procedura për komisionin mjekësor 
për sigurimin e ekspertizës së tillë. Këto procedura do të parashtrohen në një Udhëzim 
administrativ të cilin e e lëshon Ministria. 
 

Neni 6 
Pagesat e pensionit të aftësisë së kufizuar 

 
6.1. Në përputhje me dispozitat në nën-nenin 11.3 të këtij ligji, shuma mujore e 

Pensionit të aftësisë së kufizuar do të jetë e njëjtë me shumën mujore të 
pensionit themelor. Pagesat mujore nuk do të ndryshohen gjatë vitit.  

6.2. Personat e përzgjedhshëm për pensionin e aftësisë së kufizuar, sipas këtij ligji, 
do të marrin pagesa retroaktive prej muajit kur e dorëzojnë kërkesën e 
kompletuar në autoritetin përkatës, ose prej ditës kur ky ligj hyn në fuqi, 
varësisht se cila datë është më e vonshme. Ministria mund të miratojë një 
dispozitë për një periudhë kaluese pasi që Ligji të hyjë në fuqi gjatë së cilës 
kohë parashtruesit e kërkesave do të konsiderohen se i kanë paraqitur kërkesat 
në datën kur ky ligj hyn në fuqi.  

6.3. Autoriteti përkatës mund të kërkojë që pagesat e pensionit të aftësisë së kufizuar 
të bëhen përmes llogarive bankare të parashtruesve të kërkesave.  

6.4. Kurdoherë që autoriteti përkatës gjen se personi ka marrë më shumë ose më pak 
para nga shuma e duhur, sipas këtij nën-neni, gabimi duhet të përmirësohet sipas 
Udhëzimit Administrativ të cilin e lëshon Ministria.  
a) Sipas dizpozitave të Nenit 9, për sa u përket rasteve kur personi është 

paguar më shumë se sa është dashur, autoriteti përkatës do ta zvoglojë 
pagesën vijuese në shumën ekuivalente. Në rastet kur personi e humb të 
drejtën në pension të aftësisë së kufizuar, atëherë autoriteti përkatës duhet të 
kërkojë që personi i paguar më shumë ta kthejë shumën e paguar pa të 
drejtë.  

b) Për sa u përket rasteve kur personi është paguar më pak se sa është dashur, 
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autoriteti përkatës duhet të bëjë pagesën në shumën e duhur për aqë sa është 
paguar më pak, ose nëse personi i tillë vdes para se pagesa të bëhet, shuma 
që duhet paguar rregullohet sipas pikës (c) të këtij neni.  

c) Nëse personi vdes para se t’i bëhet pagesa që i takon, pagesa e shumës që i 
takon do t’i bëhet;  
1) Personit, i cili përcaktohet nga autoriteti përkatës si bashkëshort që 

është gjallë;  
2) Nëse nuk ka person që i përmbush kërkesat e paragrafit (1) ose personi 

që i përmbush kërkesat e tilla vdes para se pagesa t’i bëhet, fëmijës ose 
fëmijëve, nëse kanë pasur, të personit të vdekur dhe në rastet kur janë 
më shumë se një, në pjesë të barabarta për secilin djalë;  

3) Nëse nuk ka person që i përmbush kërkesat e paragrafit (1) ose (2), ose 
nëse personat që i përmbushin këto kërkesa vdesin para se pagesa të 
bëhet, atëherë prindit ose prindërve, nëse ka, të personit që ka vdekur 
dhe, në rast se i ka dy prindër, në pjesë të barabarta për secilin prindër).  

6.5. Kërkesat në nën-nenin 6.4 janë subjekt i kërkesave të parashtruara në nenin 9 më 
poshtë.  

 
Neni 7 

Detyra për të informuar 
 
7.1. Autoritetet përkatëse do ta informojnë secilin parashtrues të kërkesës me shkrim 

për rezultatin e kërkesës së tij/saj brenda afatit tre muajsh, duke filluar prej ditës 
së dorëzimit apo kompletimit të kërkesës. 

7.2. Personi i cili merr pension të aftësisë së kufizuar do t’i informojë autoritetet 
përkatëse menjëherë për ndonjë ndryshim eventual në rrethanat të cilat mund të 
kenë efekt në të drejten e tij/saj për pension të aftësisë së kufizuar.  

7.3. Ministria dhe/apo autoritetet përkatëse mund t’i autorizojnë nënpunësit për 
inspektime të rastësishme ose sistematike të personave të cilët marrin pensionin 
e aftësisë së kufizuar me qëllim të verifikimit të fakteve të dhëna në kërkesë dhe 
vazhdimësisë së përzgjedhshmërisë në pension të aftësisë së kufizuar. 
Lajmërimet për këto inspektime nuk duhet të jepen, po që se ato zhvillohen në 
kohë të duhur.  

7.4. Nëpunësit e autorizuar dhe të emëruar në përputhje me nën-nenin 7.3 do të jenë 
të detyruar ta kenë autorizimin paraprak për t’i kryer këto verifikime të 
kërkesave dhe, nëse kështu kërkohet, do të kenë argument për identitetin e tyre 
si dhe do të veprojnë në çdo kohë përbrenda kufijve dhe autorizimeve që i kanë.  

7.5. Ministria dhe/apo autoritetet përkatëse do t’i implementojnë procedurat për 
monitorimin e rregullt të personave të cilët marrin pension të aftësisë së kufizuar 
për ta konfirmuar aftësinë e vazhdueshme të kufizuar të tyre dhe për të shikuar 
ndonjë mundësi të punësimit apo vetë-punësimit, punësimi aktual apo ndonjë 
lloji të punësimit. Personat të cilët marrin pensionin e aftësisë së kufizuar duhet 
t’u nënshtrohen testimeve mjekësore në kohën dhe vendin e caktuar nga 
Ministria apo autoritetet përkatëse. 
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Neni 8 
Kujdestaria Legale 

 
Komisioni mjekësor mund ta përcaktojë se a është apo jo parashtruesi i kërkesës i aftë 
për t’u përkujdesur për çështjet e tij financiare. Nëse kujdestari ligjor është emëruar nga 
gjykata, atëherë pensioni i aftësisë së kufizuar i paguhet kujdestarit ligjor në emër të 
parashtruesit të kërkesës. Nëse nuk është emëruar kujdestari ligjor nga gjykata, 
autoritetet përkatëse mund ta emërojnë ndonjë të afërm të tij (si p.sh. bashkëshortin/ten, 
prindin, motrën apo vëllaun, fëmijët madhorë ose ndonjë të afërm tjetër) i cili 
përkujdeset për parashtruesin e kërkesës si dhe mund të jetë kujdestar ligjor për një 
qëllim të veçantë, të marrjes dhe dorëzimit të pensionit të aftësisë së kufizuar, subjekt i 
shqyrtimit të këtij vendimi nga gjykata e cila i ka kompetencat juridike do të jetë vetëm 
atëherë kur parashtruesi i kërkesës apo pala tjetër ankohet për këtë emërim. 
 

Neni 9 
Ndëshkimet për Pengesat dhe Prezentimet e Gabuara 

 
9.1. Çdo person i cili me qëllim pengon përpjekjet ligjore nga ana e autoriteteve 

përkatëse në verifikimin e fakteve të prezentuara në kërkesë, atëherë kërkesa e 
tij/saj refuzohet.  

9.2. Personi i cili merr pensionin e aftësisë së kufizuar është i detyruar t’i kthejë të 
gjitha pagesat e pensionit të aftësisë së kufizuar, të marra prej ditës së punësimit 
apo vetë-punësimit. Procedurat e kthimit të pagesave do të përcaktohen në 
Udhëzimin Administrativ i cili do të lëshohet nga Ministria.  

9.3. Çdo person i cili me vetëdije të plotë jep deklarata të rreme apo prezenton 
dokumente të falsifikuara me qëllim të marrjes së pagesës së pensionit të aftësisë 
së kufizuar, sipas këtij ligji, apo i cili nuk i informon autoritetet përkatëse për 
ndonjë ndryshim eventual të rrethanave të cilat mund të ndikojnë në 
përzgjedhshmërinë e pensionit të aftësisë së kufizuar, atëherë ai do të jetë i 
detyruar t’i kthejë të gjitha pagesat të cilat i ka marrë. Procedurat e kthimit të 
pagesave do të përcaktohen në Udhëzimin Administrativë i cili do të lëshohet 
nga Ministria.  

 
Neni 10 

Ankesat dhe Shqyrtimet 
 
10.1. Parashtruesit e kërkesave të cilët mendojnë se vendimi i marrë nga autoritetet 

përkatëse nuk është korrekt, kanë të drejtë ankese me shkrim në këshillin e 
ankesave të autoritetet përkatëse sipas nenit 1.2. Këto ankesa do të dorëzohen jo 
më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë pasi që parashtruesi i kërkesës të njoftohet 
për vendimin e marrë. Në rastet kur ankesa është e lidhur me gjendjen 
shëndetësore të parashtruesit të kërkesës, apo në rastin kur këshilli i ankesave 
konkludon se kjo është e nevojshme, këshilli i ankesave mund të kërkojë nga 
parashtruesi i kërkesës që të shkojë në vlerësimet e mëtutjeme mjekësore. 
Këshilli i ankesave mund të kërkojë nga autoritetet përkatëse (duke e përfshirë 
edhe komisionin mjekësor) ta shqyrtojë rastin me qëllim të konfirmimit apo 
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rishqyrtimit të vlerësimit dhe vendimit të parë. Këshilli i ankesave duhet t’i 
shqyrtojë ankesat dhe ta informojë parashtruesin e kërkesës me shkrim për 
vendimin e marrë dhe bazat e këtij vendimi, jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) 
ditë pas marrjes së ankesës. Parashtruesi i kërkesës apo përfaqësuesi i tij/saj 
lejohet të jetë i pranishëm në çdo seancë shqyrtimi.  

10.2. Parashtruesit e kërkesave të cilët mbeten të pakënaqur me vendimin e Këshillit 
të Ankesave mund të kërkojnë që ankesa e tyre të shqyrtohet në gjykatën 
kompetente.  

10.3. Parashtruesit e kërkesave të dëmtuar nga vendimi i parë i shqyrtimit të kryer nga 
autoritetet përkatëse dhe të pa ndryshuar nga Këshilli i Ankesave, do të kenë të 
drejtë që këtë vendim ta rishikojnë në gjykatën përkatëse.  

10.4. Parashtruesit e kërkesave duhet të informohen me shkrim për të drejtën e tyre në 
parashtrim të ankesës me rastin e marrjes së vendimit. Njoftimi i tillë duhet të 
përmbajë adresën për parashtrimin e ankesës.  

10.5. Parashtruesit e kërkesave të cilët, për shkak të aftësisë së tyre të kufizuar, nuk 
mund të parashtrojnë ankesë personalisht, mund ta përgatisin ankesën e tyre me 
ndihmën e përfaqësuesit apo kujdestarit ligjor. Sidoqoftë, këta parashtrues të 
kërkesave duhet që personalisht të jenë të pranishëm gjatë vlerësimeve 
mjekësore të kërkuara nga këshilli i ankesave.  

 
Neni 11 

Financimi dhe Menaxhimi i pensioneve të aftësisë së kufizuar 
 
11.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse për administrimin 

dhe menaxhimin e pensionit të aftësisë së kufizuar, të përcaktuar sipas këtij ligji 
është përpiluar nga ky ligj. Qeveria duhet që, pas pranimit të këshillave prej 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, të aprovojë një apo më shumë Udhëzime Administrative për t’i përpiluar 
dhe përcaktuar rregullat të cilat do të respektohen nga Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale gjatë menaxhimit të pensionit të aftësisë së kufizuar. Këto 
Udhëzime Administrative do të jenë në përputhje me këtë ligj dhe Ligjin e 
Menaxhimit Publik Financiar dhe Kontabilitetit. 

11.2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë janë të obliguara që, në përputhje me Ligjin e Menaxhimit Publik 
financiar dhe Kontabilitetit, ta përpilojë propozimin për buxhetin vjetor të 
pensioneve të aftësisë së kufizuar.  

11.3. Ministria e Ekonomisë dhe e Financave, në konsultim me Ministrinë e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale, do t’I vërtetojë shumat vjetore të pensionit të aftësisë së 
kufizuar, në bazë të të dhënave në dispozicion të përfituesve dhe mundësive të 
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës.  

 
Neni 12 

Besushmëria e Informatave Personale 
 
Ministira e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe autoritetet përkatëse nuk duhet t’ua 
tregojnë informatat personale organizatave të tjera, të cilat i kanë mbledhur prej 
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parashtruesve të kërkesave, përveç gjatë verifikimit të të dhënave të kërkesave, apo për 
qëllim të zbulimit të mashtrimeve dhe korrupsionit. Në rastet e veçanta informata mund 
të jepen autoriteteve tjera publike për mundësimin e granteve, ndihmave, pagesave apo 
benificioneve të dhuruara të cilat u ipen personave përbrenda familjes. Këto kërkesa 
mund konsiderohen vetëm atëherë kur ekziston bazë e posaçme statutare për një 
ndihmë financiare të posaçme, ndihmë, pagesë apo benificion në këmbim të mallrave 
dhe ku ndihma e tillë financiare, ndihma, pagesa apo benificioni i këmbimit me mallra 
nuk do të jetë në kundërshtim me skemën e pensionit të aftësisë sqë kufizuar dhe ku 
nuk do të ndikojë në diskualifikimin e personit në përzgjedhshmëri për pensionin e 
aftësisë së kufizuar, sipas këtij ligji. 
 

Neni 13 
Benificionet e personave me aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuara 

 
13.1. Për personat me aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuara udhëtimi në trafikun 

urban bëhet falas, kurse në trafikun ndërurban udhëtimi bëhet me 50 % të vlerës 
së biletës. 

13.2. Të gjitha mjetet e udhëtimit të qytetarëve urban dhe ndërurban duhet të 
rezervojnë vende të veçanta për personat me aftësi përherë dhe plotësisht të 
kufizuara. 

13.3. Për personat me aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuara, bileta hyrëse për në 
manifestimet sportive, shfaqjet artistike, muze, etj. është 50% nga çmimi i 
biletës.  

13.4. Në të gjitha objektet publike (aeroportet, stacionet e trenit, stadiumet, hotelet 
etj.) duhet të sigurohet qasja për lëvizje, qëndrim dhe shërbime për personat me 
aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuar.  

13.5. Të gjitha ndërtimet e reja të objekteve publike që ndërtohen pas hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, duhet të sigurojnë qasje dhe të ofrojnë mundësi përdorimi nga 
personat me aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuar.  

13.6. Të gjithë personave me paaftësi të përhershme dhe të plotë duhet t’u sigurohet 
ndihma për mjetet të cilat do t’u ndihmonin në integrimin e tyre në sferat e jetës 
(pajisje për lëvizje, pajisje ortopedike, pajime për shikim dhe dëgjim etj.), duke 
përfshirë përshtatjen e automjeteve për nevojat e tyre.  

13.7. Të gjithë personat me paaftësi të përhershme dhe të plotë, kanë të drejtë në 
zbritjen e tarifave përkatëse për shpenzimin e energjisë elektrike.  

13.8. Për rastet e përmendura nën paragrafët 13.1 deri 13.7, Ministritë kompetente do 
të nxjerrin dispozita përkatëse. 

 
Neni 14 

Implementimi 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mundë të lëshojë Udhëzime Administrative 
për ta implementuar këtë ligj. Këto Udhëzime Administrative do të jenë në përputhje 
me këtë ligj dhe me Ligjin e Menaxhimit Publik Financiar dhe Kontabilitetit dhe me të 
gjitha udhëzimet e tjera administrative që do të lëshohen nga ana e Qeverisë. 
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Neni 15 
Zbatimi i ligjit 

 
Ky ligj do të zëvendësojë cilëndo dispozitë në ligjin e zbatueshëm e cila është në 
kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 16 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi nga dita e miratimit në Kuvend, nënshkrimit të Kryetarit të 
Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga PSSP-ja. 
 
17.12.2003 
UNMIK/REG/2003/40 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI III / Nr. 21 / 01 SHKURT 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-084 
PËR PENSIONET E PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË 

SË KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PENSIONET E PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË 
SË KOSOVËS 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton të drejtën në pension për pjesëtarin e Forcës së Sigurisë së Kosovës 
dhe familjarët e tij. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj rregullon dhe përcakton kushtet, kriteret për garantimin e pensioneve dhe llojet 
e pensioneve për pjesëtarin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe familjaret e tij. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Departamenti i Administratës Pensionale (DAP) - Njësia administrative 
në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale; 

1.2. Familjarët - Siç parashihet në nenin 12 të këtij ligji; 
1.3. FSK - Forca e Sigurisë së Kosovës; 
1.4. Koha e shërbimit - E gjithë periudha kohore e shërbimit, si pjesëtar i FSK-

së. Koha e shërbimit llogaritet me ditë, muaj dhe vite dhe nuk përfshinë 
pushimet e pa autorizuara; 

1.5. MFSK - Ministria përkatëse për Forcën e Sigurisë së Kosovës; 
1.6. MPMS - Ministria përkatëse e Punës dhe Mirëqenies Sociale; 
1.7. Pension - Pagesa e rregullt mujore të financuar nga Buxheti i Republikës së 

Kosovës për pensionistin që i plotëson kushtet e parapara me këtë ligj; 
1.8. Pensioni Familjar - Pensioni i rregullt mujor për familjarët në rast të 
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vdekjes së pjesëtarit/pensionistit të FSK-së, të cilët i plotësojnë kriteret e 
parapara me këtë ligj; 

1.9. Pensioni i FSK-së - Pensioni i pjesëtarit të FSK-së; 
1.10. Pensioni i pjesëtarit aktiv të FSK-së - Pagesa e rregullt mujore që paguhet 

nga Buxheti i Kosovës për pjesëtarin aktiv të FSK-së, i cili i plotëson 
kriteret e parapara me këtë ligj për pensionim; 

1.11. Pensioni i pjesëtarit Rezervë të FSK-së - Pagesa e rregullt mujore që 
paguhet nga Buxheti i Kosovës për pjesëtarin rezervë të FSK-së, i cili i 
plotëson kriteret e parapara me këtë ligj për pensionim; 

1.12. Pensionisti i FSK-së - Personi, të cilit i takon e drejta në pension të FSK-së; 
1.13. Pjesëtar Aktiv i FSK-së - Pjesëtari i cili shërben me orar të plotë në FSK-ë; 
1.14. Pjesëtar i FSK-së - Pjesëtari aktiv (përfshirë rekrutët dhe kadetët) dhe 

pjesëtari rezervë i FSK-së; 
1.15. Pjesëtari rezervë i FSK-së - Sipas Ligjit të Komponentit Rezervë;  
1.16. Rezerva e FSK-së - Komponenti Rezervë i FSK-së; 
1.17. TMK - Trupat e Mbrojtjes së Kosovës. 

 
Neni 4 

Llojet e pensioneve 
 
1. Ky ligj rregullon këto lloje të pensioneve:  

1.1. Pensionin e rregullt;  
1.2. Pensionin invalidor;  
1.3. Pensionin familjar.  

 
Neni 5 

Përfituesit 
 
1. Përfituesit e pensioneve të përcaktuara me këtë ligj janë:  

1.1. pjesëtari aktiv i FSK-së, i cili përmbush kriteret e parapara në nenin 6 të 
këtij ligji;  

1.2. pjesëtari i Rezervës së FSK-së, i cili përmbush kriteret e parapara në nenin 9 
të këtij ligji;  

1.3. familjarët, të cilët i përmbushin kriteret e parapara në nenet 13, 16 dhe 19 të 
këtij ligji.  

2. Përfituesit kanë të drejtë në pensionin e FSK-së, pavarësisht nga një punësim tjetër 
në sektorin publik apo privat, përveç nëse ata shërbejnë sërish në FSK.  

3. Përfituesit që kanë të drejtë në pensionin e FSK-së, të paraparë me këtë ligj, duhet 
të zgjedhin njërin nga përfitimet: pensionin që iu takon me këtë ligj, apo përfitimet 
tjera që parashihen me ligjet tjera në fuqi.  

 
Neni 6 

Pensioni për pjesëtarin aktiv të FSK-së 
 
1. Pjesëtari aktiv i FSK-së fiton të drejtën në pension të rregullt, nëse koha e tij e shërbimit, 

si pjesëtar aktiv i FSK-së, është së paku njëzet (20) vite dhe ka mbushur moshën 
pesëdhjetë (50) vjeçare si nënoficer dhe pesëdhjetë e pesë (55) vjeçare si oficer. 
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2. Pjesëtari aktiv i FSK-së fiton të drejtën në pension invalidor, nëse, të njëjtit, i 
ndërpritet shërbimi për shkak të lëndimeve ose sëmundjeve profesionale. Shkalla e 
invaliditetit përcaktohet nga Komisioni mjekësor që vepron në kuadër të MPMS-
së, sipas rekomandimeve të Bordit mjekësor të FSK-së.  

3. Kriteret dhe procedurat për përcaktimin e shkallës së invaliditetit përcaktohen me 
akt nënligjor, të cilin e nxjerrë MFSK dhe MPMS.  

 
Neni 7 

Lartësia e pensioneve të pjesëtarit aktiv të FSK-së 
 
1. Lartësia e pensionit të rregullt të pjesëtarit aktiv të FSK-së llogaritet në bazë të 

përqindjes së pagës bruto të pjesëtarit dhe kohës së shërbimit. Paga bazohet në 
gradën e pjesëtarit të FSK-së, në momentin e pensionimit.  

2. Baza e pensionit të rregullt të pjesëtarit aktiv të FSK-së është dyzet përqind (40%) 
e pagës bruto së pjesëtarit të FSK-së në momentin e pensionimit. Për çdo vit 
shërbimi si pjesëtar aktiv i FSK, koeficienti i përqindjes rritet për dy përqind (2%), 
por nuk mund të kaloj gjashtëdhjetë përqind (60%) e pagës bruto.  

3. Lartësia e pensionit invalidor të pjesëtarit të FSK-së llogaritet varësisht nga shkalla 
e paaftësisë së përhershme për punë të fituar në shërbim. Pjesëtari aktiv realizon 
pensionin invalidor nga njëzet deri njëqind përqind (20-100%) të pagës bruto, në 
momentin e invaliditetit. Për çdo vit të shërbimit, si pjesëtar aktiv i FSK-së, pagesa 
financiare rritet për dy përqind (2%) në koeficientin e përqindjes, por nuk mund ta 
kaloj njëqind përqind (100%) të pagës bruto.  

 
Neni 8 

Humbja e së drejtës në pensionin e pjesëtarit aktiv të FSK-së 
 
1. Shfrytëzuesi e humb të drejtën e pensionit të pjesëtarit aktiv të FSK-së:  

1.1. në rast të vdekjes;  
1.2. nëse vlerësohet se parashtruesi i kërkesës ka bërë mashtrim gjatë procesit të 

aplikimit;  
1.3. nëse gjatë monitorimit dhe inspektimit nga zyrtarët përgjegjës të DAP-it, 

konstatohen prova materiale të rrejshme nga ana e pensionistit.  
 

Neni 9 
Pensioni për pjesëtarin rezervë të FSK-së 

 
1. Pjesëtari rezervë i FSK-së fiton të drejtën në pension të rregullt të FSK-së, nëse 

koha e tij e shërbimit, si pjesëtar rezervë i FSK-së, është së paku njëzet (20) vite 
dhe ka mbushur moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeçare. Ky pension i takon 
pjesëtarit rezervë të FSK-së, si shtesë e pensionit bazik.  

2. Pjesëtari rezervë i FSK-së fiton të drejtën në pension invalidor, nëse, të njëjtit, i 
ndërpritet shërbimi për shkak të lëndimeve ose sëmundjeve profesionale. Shkalla e 
invaliditetit përcaktohet nga Komisioni mjekësor që vepron në kuadër të MPMS, 
sipas rekomandimeve të Bordit mjekësor të FSK-së.  
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Neni 10 
Lartësia e pensionit të pjesëtarëve rezervë të FSK-së 

 
1. Lartësia e pensionit të rregullt të pjesëtarit rezervë të FSK-së, llogaritet në bazë të 

përqindjes së pagës bruto të pjesëtarit dhe kohës së shërbimit.  
2. Përqindja e pensionit llogaritet nga zero pikë pesë përqind (0.5%) për çdo vit të 

shërbimit në FSK, bazuar në gradën që bart pjesëtari në momentin e pensionimit.  
3. Lartësia e pensionit invalidor të pjesëtarit rezervë të FSK-së llogaritet varësisht nga 

shkalla e paaftësisë për punë. Pjesëtari rezervë realizon pensionin invalidor nga 
njëzet deri njëqind përqind (20-100%) të pagës bruto. Për çdo vit të shërbimit si 
pjesëtar rezervë i FSK-së, pagesa financiare rritet për zero pikë pesë përqind 
(0.5%), por nuk mund ta kaloj njëqind përqind (100%) të pagës bruto. 

 
Neni 11 

Humbja e së drejtës në pensionin e pjesëtarit rezervë të FSK-së 
 
Shfrytëzuesi e humb të drejtën në pensionin e pjesëtarit rezervë të FSK-së, sipas 
kushteve të parapara me nenin 8 të këtij ligji. 
 

Neni 12 
E drejta në pension familjar 

 
1. E drejta në pensionin familjar u takon:  

1.1. bashkëshort/it-ës;  
1.2. fëmijëve trashëgimtarë, duke përfshirë fëmijët martesor, jashtëmartesor dhe 

të adoptuar;  
1.3. prindërve.  

 
Neni 13 

E drejta e bashkëshortit/ës në pension familjar 
 
Personi, i cili është në martesë me pjesëtarin/pensionistin e FSK-së në kohën e vdekjes 
së tij, ka të drejtë të marrë pensionin e bashkëshort/it-ës, pavarësisht moshës. 
 

Neni 14 
Lartësia e pensionit të bashkëshort/it-ës në pension familjar 

 
Lartësia e pensionit të bashkëshort/it-ës është gjashtëdhjetë (60) për qind e pensionit që 
i është paguar pjesëtarit/pensionistit që ka vdekur. 
 

Neni 15 
Humbja e së drejtës së bashkëshortit/it-ës në pensionin familjar 

 
1. Shfrytëzuesi e humb të drejtën e tij/saj në pensionin familjar:  

1.1. në rast të vdekjes;  
1.2. në rast të martesës së re;  
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1.3. me vendimin e gjykatës për humbjen e kujdesit të fëmijëve trashëgimtarë.  
 

Neni 16 
E drejta e fëmijëve trashëgimtarë në pension familjar 

 
1. Fëmijët trashëgimtarë të pjesëtarit/pensionistit të FSK-së, të cilët janë nën moshën 

tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, përkatësisht moshën njëzet e gjashtë (26) vjeçare, nëse 
ofrojnë dëshmi për vijueshmërinë e shkollimit, kanë të drejtë në pensionin familjar 
pas vdekjes së pensionistit.  

2. Fëmijët trashëgimtarë me aftësi të kufizuara, të pjesëtarit/pensionistit të FSK-së, 
kanë të drejtë në pension familjar pavarësisht nga mosha, nëse ata janë me aftësi të 
kufizuara në datën e vdekjes së pensionistit, në masën e njëjtë sikurse për fëmijët 
tjerë, për gjithë jetën.  

 
Neni 17 

Lartësia e pensionit familjar të fëmijëve 
 
1. Lartësia e pensionit familjar për secilin fëmijë është dhjetë përqind (10%), por nuk 

mund ta kalojë dyzet përqind (40%) të pensionit të pjesëtarit/pensionistit të vdekur. 
Nëse ka më shumë fëmijë ndahet në mënyrë të barabartë.  

2. Nëse bashkëshorti/ja humb të drejtën në pension, ose nëse pjesëtari/pensionisti i 
FSK-së nuk ka bashkëshort/e, atëherë pensioni i fëmijëve trashëgimtarë rritet për 
gjashtëdhjetë përqind (60%) dhe ndahet në mënyrë të barabartë për të gjithë.  

 
Neni 18 

Humbja e drejtës së fëmijëve në pensionin familjar 
 
1. Fëmija trashëgimtar e humb të drejtën e tij/saj për pension familjar në rast të:  

1.1. vdekjes së shfrytëzuesit;  
1.2. me arritjen e moshës tetëmbëdhjetë (18) vjeçare apo me përfundimin ose 

ndërprerjen e shkollimit ose arritjen e moshës njëzet e gjashtë (26) vjeçare;  
1.3. shërimit nga paaftësia/invaliditeti.  

 
Neni 19 

E drejta e prindërve në pensionin familjar 
 
Në rastet kur pjesëtari/pensionisti i FSK-së nuk ka bashkëshort/e dhe fëmijë, pensioni 
familjar iu takon njërit prej prindërve të pensionistit, në lartësinë prej gjashtëdhjetë 
përqind (60%) të pensionit të pensionistit të vdekur të FSK-së. 
 

Neni 20 
Rregullat e veçanta të përfitimit të pensionit familjar 

 
Në rastet kur pjesëtari i FSK-së vdes në detyrë ose për shkak të detyrës, ashtu siç e 
përcakton Komisioni i veçantë i MFSK-së, familjarëve të tij/saj, të përcaktuar me këtë 
ligj, iu takon pension ashtu siç parashihet në nenin 13, 16, dhe 19, të këtij ligji duke 
llogaritur pensionin mbi bazën njëqind përqind (100%) të pagës së pjesëtarit. 
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Neni 21 
Realizimi i pensionit familjar 

 
Shfrytëzuesit e pensionit familjar, të paraparë me këtë ligj, duhet të zgjedhin njërin nga 
pensionet: atë, të cilin e trashëgojnë nga pensionisti i FSK-së, apo pensionet të tjera, që 
përcaktohen me skemat tjera pensionale. 
 

Neni 22 
Rregullat e veçanta të pensionimit për ish-pjesëtarin e TMK-së, të cilët shërbejnë 

në FSK 
 
1. Pjesëtari aktiv i FSK-së, i cili ka shërbyer në TMK e fiton të drejtën në pension të 

rregullt të FSK-së:  
1.1. pasi të ketë përmbushur shërbimin tre (3) vjeçar në FSK dhe me Vendim të 

Ministrit të FSK-së të bazuar në kriteret e akteve të brendshme të shërbimit 
në FSK, si dhe në pajtim me mundësitë vjetore financiare të Buxhetit të 
Republikës së Kosovës; ose  

1.2. me arritjen e moshës pesëdhjetë (50) vjeçare si nënoficer dhe pesëdhjetë e 
pesë (55) vjeçare si oficer. 

2. Nëse për çfarëdo arsye tejkalohet numri i parashikuar për pensionimin e 
pjesëtarëve të FSK, për secilin vit kalendarik, sipas Vlerësimit Financiar të 
paraparë nga MFSK, duhet të nxirret vendim i veçantë i Qeverisë së Republikës së 
Kosovës.  

3. Shuma e pensionit të rregullt llogaritet mbi pagën bazë të pjesëtarit në momentin e 
pensionimit. Përqindja e pensionit të rregullt është dyzet përqind (40%) e pagës 
bazë bruto, dhe për çdo vit të shërbimit si pjesëtarë i FSK-së dhe TMK-së 
koeficienti i përqindjes rritet për dy përqind (2%) por nuk mund ta kaloj 
gjashtëdhjetë përqind (60%) e pagës bazë.  

4. Pjesëtarët të cilët pensionohen sipas nën-paragrafit 1.1 të paragrafit 1. të këtij neni, 
do të marrin pensionin mbi bazën dyzet përqind (40%), ndërsa llogaritja e viteve të 
shërbimit për dy përqind (2%) do të bëhet pas arritjes së moshës pesëdhjetë (50) 
vjeçare për nënoficer dhe pesëdhjetë e pesë (55) vjeçare për oficer.  

5. Pjesëtari i FSK-së, i cili ka shërbyer në TMK e fiton të drejtën në pension 
invalidor, nëse, të njëjtit, i ndërpritet shërbimi për shkak të lëndimeve ose 
sëmundjeve profesionale. Shkalla e invaliditetit përcaktohet nga Komisioni 
mjekësor që vepron në kuadër të MPMS-së, sipas rekomandimeve të Bordit 
mjekësor të FSK-së.  

6. Lartësia e pensionit invalidor të pjesëtarit aktiv të FSK-së, i cili ka shërbyer në 
TMK, llogaritet varësisht nga shkalla e paaftësisë për punë. Pjesëtari realizon 
pensionin invalidor nga njëzet deri njëqind përqind (20-100 %), të pagës bruto, për 
çdo vit të shërbimit, si pjesëtar aktiv i FSK-së, duke përfshirë edhe vitet e 
shërbimit në TMK, koeficienti i përqindjes rritet për dy përqind (2%), por nuk 
mund ta kaloj njëqind përqind (100%) të shumës totale.  
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Neni 23 
Obligimet ligjore të shfrytëzuesve të pensioneve 

 
1. Të gjithë shfrytëzuesit e pensioneve të parapara me këtë ligj, janë të obliguar të 

njoftojnë me shkrim administratën pensionale të Kosovës për çdo ndryshim të 
rrethanave.  

2. Mos përmbushja e obligimeve nga paragrafi 1. i këtij neni sanksionohet sipas ligjit 
në fuqi.  

 
Neni 24 

Menaxhimi dhe Administrimi i Pensioneve 
 
DAP, si njësi e MPMS, menaxhon dhe administron pagesën e pensioneve të 
përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 25 
Indeksimi i Pensioneve 

 
Pensionet që rregullohen me këtë ligj indeksohen sipas kushteve dhe kritereve të cilat 
aplikohen për indeksimin e skemave tjera pensionale të financuara nga shteti. 
 

Neni 26 
Sigurimi i mjeteve financiare për pensione 

 
Mjetet financiare për pagesën e të gjitha pensioneve të përcaktuara me këtë ligj, do të 
sigurohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës. 
 

Neni 27 
Garantimi i pensioneve 

 
Qeveria e Republikës së Kosovës do të garantojë realizmin e të drejtave për të gjitha 
llojet e pensioneve të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 28 
Procedurat Administrative 

 
Pensionet e përcaktuara me këtë ligj realizohen sipas procedurave të parapara për 
skemat tjera pensionale të financuara nga shteti, duke përfshirë edhe procedurat e 
ankimit, sipas ligjit në fuqi për procedurat administrative. 
 

Neni 29 
Pensionet e FSK-së para hyrjes në fuqi të këtij ligji 

 
Pjesëtari i FSK-së dhe familjarët e tyre kanë të drejtë në pensionet e parapara me këtë 
ligj, nëse këto të drejta janë fituar para hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 30 
Aktet nënligjore 

 
Të gjitha aktet nënligjore, të parapara me këtë ligj, përgatiten dhe miratohen nga 
institucionet përkatëse, në afat prej gjashtë (6) muajve, prej ditës kur ky ligj hyn në 
fuqi. 
 

Neni 31 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-084 
15 mars 2012 
 
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në 
nenin 80 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 12 / 15 MAJ 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-054 
PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, 

VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË 
KOSOVËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJEVE TË TYRE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 
LIGJ PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, 

VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË 
KOSOVËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJEVE TË TYRE 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i nxjerrjes i këtij ligji është përcaktimi i statusit dhe përkrahja financiare 
përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta për kategoritë e dala nga lufta e UÇK-
së, të cilat me sakrificën dhe kontributin e tyre ishin faktorë vendimtarë për lirinë dhe 
çlirimin e vendit. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Me këtë ligj rregullohet dhe përcaktohet:  

1.1. statusi i dëshmorëve, të zhdukurve të UÇK-së, invalidëve, veteranëve, 
pjesëtarëve të UÇK-së dhe anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre;  

1.2. të drejtat dhe beneficionet e posaçme për anëtarët e familjeve të 
dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, familjeve të veteranëve dhe invalidëve 
të vdekur, pjesëtarëve të UÇK-së të marrë peng ose të zhdukur dhe 
anëtarëve të ngushtë të familjeve të tyre, si dhe procedurat administrative 
për realizimin e këtyre të drejtave;  

1.3. statusi dhe të drejtat e viktimave civile, invalidëve civil të luftës dhe 
familjeve të të marrurëve peng dhe të zhdukurve civil të luftës.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  
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1.1. UÇK - Ushtria Çlirimtare e Kosovës;  
1.2. SHP - Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së;  
1.3. SHFD - Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-së;  
1.4. OVL - Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së;  
1.5. SHIL - Shoqata e Invalidëve të Luftës së UÇK-së;  
1.6. Dëshmor i Kombit - pjesëmarrësi i UÇK-së që:  

1.6.1. ka rënë në luftë për lirinë e vendit nga viti 1997 -1999;  
1.6.2. është plagosur në luftë për lirinë e vendit në periudhën 1997 -1999 

dhe ka vdekur nga plagët e marra brenda tri (3) viteve.  
1.7. Invalid i luftës së UÇK-së - pjesëmarrësi i UÇK, organizmi i të cilit është 

dëmtuar mbi 20% për shkak të plagës, lëndimit apo sëmundjes që ka pësuar 
në luftë, apo si i internuar (i burgosur) në burgjet apo kampet e armikut dhe 
shtetasi i huaj si veteran i UÇK –së, nga 1997-1999;  

1.8. Invalid civil i luftës - personi, organizmi i të cilit është dëmtuar së paku 40 
% si pasojë e plagëve të marra nga armët, sëmundjes së fituar në burgjet apo 
kampet gjatë luftës së fundit në Kosovë, prej datës 27.02.1998 deri me datën 
20.06.1999, si dhe personat e tjerë, organizmi i të cilëve është dëmtuar së 
paku 40 % si pasojë e mjeteve shpërthyese të mbetura pas përfundimit të 
luftës; 

1.9. Veteran i UÇK-së – qytetari i Kosovës dhe shtetasi i huaj i cili është 
radhitur në radhët e UÇK-së dhe është regjistruar si ushtar nga komandat 
(shtabet e zonave operative të UÇK-së), përkatësisht Shtabi i Përgjithshëm i 
UÇK-së, gjatë periudhës 1997-1999;  

1.10. Viktimë Civile e Luftës - personi i cili është vrarë apo është plagosur, nga 
forcat e armikut, e më vonë ka vdekur brenda periudhës 27.02.1998 deri me 
20.06.1999, si dhe personat që kanë pësuar si pasojë e luftës brenda tri (3) 
viteve që nga përfundimi i luftës nga mjetet shpërthyese të mbetura pas 
përfundimit të luftës;  

1.11. Peng i luftës - veterani dhe pjesëtari i UÇK-së i cili gjatë luftës çlirimtare të 
Kosovës është arrestuar dhe internuar në kampe së paku tre (3) ditë 
përkatësisht shtatëdhjetedy (72) orë;  

1.12. Peng civil i luftës - personi civil, i cili gjatë luftës është arrestuar dhe 
internuar në kampet e armikut së paku tre (3) ditë përkatësisht 
shtatëdhjetedy (72) orë;  

1.13. Ushtar i zhdukur (i pagjetur) i UÇK-së - veterani dhe pjesëtari i UÇK-së, 
fati i të cilit ende nuk është zbardhur;  

1.14. Person civil i zhdukur - personin vendndodhja e të cilit është e panjohur 
për familjarët e tij/saj dhe i cili në bazë të informacionit të besueshëm, është 
zhdukur në periudhën mes 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000, si pasojë e 
luftës në Kosovë në vitet 1998-1999;  

1.15. Anëtarë të familjes së ngushtë në kuptim të këtij ligji janë: bashkëshorti, 
bashkëshortja, fëmijët, fëmijët jashtëmartesor, fëmijët e adoptuar (birësuar), 
prindërit, njerka, njerku, thjeshtri, thjeshtra si dhe bashkëshorti/ 
bashkëshortja jashtëmartesore:  
1.15.1. statusi i bashkësisë jashtëmartesore sipas këtij ligji përcaktohet me 

procedurë gjyqësore jashtë kontestimore.  
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1.16. Familje e Dëshmorit të Kombit - ajo familje e cila i ka dhënë Kosovës, një 
apo më shumë dëshmorë;  

1.17. ZKM - Zyra e Kryeministrit;  
1.18. ZÇKL - Zyra për çështjet e kategorive të dala nga lufta;  
1.19. Ministria - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;  
1.20. TMK - Trupat Mbrojtëse të Kosovës.  
1.21. Ish Ministria e Mbrojtjes - Ministria e Mbrojtjes së Ish Qeverisë së 

Kosovës në ekzil.  
 

Neni 4 
Realizimi i të drejtës në pension dhe beneficione 

 
Varësisht nga njohja dhe rregullimi i statusit, kategorive të trajtuara në këtë ligj, përmes 
njohjes së të drejtës në pension dhe beneficione të ndryshme do t’ju sigurohet mbështetje 
financiare dhe benefite të caktuara për kontributin e dhënë në luftën e UÇK-së. 
 

Neni 5 
Llojet e pensioneve 

 
1. Në përputhje me njohjen dhe përcaktimin e statusit për kategoritë e dala nga lufta, 

pensionet e përcaktuara në këtë ligj janë: 
1.1. Pensioni familjar të cilin e realizojnë:  

1.1.1. familja e ngushtë e dëshmorit;  
1.1.2. familja e ngushtë e të zhdukurit të UÇK-së;  
1.1.3. familja e ngushtë e viktimës civile të luftës;  
1.1.4. familja e ngushtë e të zhdukurit civil;  
1.1.5. pensionin familjar, familja e ngushtë e realizon për të rënët dhe të 

zhdukurit në vitet 1997-1999.  
1.2. Pensioni invalidor personal të cilin e realizojnë:  

1.2.1. invalidi i UÇK-së; dhe  
1.2.2. invalidi civil i luftës, në përputhje me kushtet dhe kriteret e 

përcaktuara në këtë ligj;  
1.3. Pensioni invalidor familjar të cilin e realizon familja e ngushtë pas vdekjes 

së invalidit, në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë ligj;  
1.4. përfituesit e pensioneve sipas paragrafit 1.1., 1.2 dhe 1.3. të këtij neni, nuk 

mund të jenë shfrytëzues të asnjë pensioni nga skemat e tjera pensionale të 
aplikueshme në Kosovë, përveç nëse ndryshe është përcaktuar me ligj.  

 
Neni 6 

Benificionet e veçanta 
 
1. Kategoritë e trajtuara në këtë ligj, varësisht nga statusi dhe kriteret e përcaktuara, 

për shkak të sakrificës sublime dhe kontributit shumë të lartë në luftën çlirimtare të 
UÇK-së, janë përfitues edhe të beneficioneve të veçanta, të cilat janë: 
1.1. shtesa për përkujdesje dhe ndihmë nga personi tjetër është e drejtë të cilën e 

realizon invalidi i UÇK-së dhe invalidi civil i luftës me shkallë të 
invaliditetit mbi 80%; 
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1.2. rehabilitimi mjekësor dhe fizikal është e drejtë që e realizojnë të gjithë 
invalidët e UÇK-së, me prioritet sipas shkallës së invaliditetit;  

1.3. shërbimet shëndetësore primare, sekondare dhe terciare janë të drejta të cilat 
i realizojnë pa kompensim në institucionet shëndetësore publike, familjet e 
dëshmorëve, të të zhdukurve të UÇK-së, invalidëve të UÇK-së, si dhe 
anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre;  

1.4. shërbimet shëndetësore spitalore jashtë vendit, janë të drejta të cilat i 
realizojnë pa kompensim, të gjithë invalidët e UÇK-së, në qoftë se është në 
pyetje sëmundja, e cila nuk mund të shërohet në vendin tonë;  

1.5. shërbimet shëndetësore jashtë vendit i gëzojnë edhe invalidët civil të luftës 
për gjendjen shëndetësore të përkeqësuar, që është pasojë e luftës dhe për të 
cilën nuk ka shërim në vendin tonë;  

1.6. riaftësimi profesional është e drejtë të cilën e realizon invalidi i UÇK-së, 
invalidi civil i luftës, të cilët janë pjesërisht të aftë për punë, duke përfshirë 
edhe aftësimin për kryerjen e punëve për të cilat kërkohet përgatitje 
profesionale më e lartë se ajo të cilën e ka pasur, pa marrë parasysh se a i 
sigurohet punësimi pas riaftësimit profesional;  

1.7. kompensimi ortopedik është e drejtë e sigurimit të mjeteve ortopedike për 
invalidët e UÇK-së dhe invalidët civil të luftës, të cilëve u është dëmtuar 
organizmi nga plagosja, apo amputimi i ekstremiteteve;  

1.8. përparësi në punësim në ndërmarrjet e sektorit publik dhe privat, në 
përputhje me Ligjin nr. 03/L-19 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe 
punësimin e personave me aftësi të kufizuara, është e drejtë të cilën e 
realizojnë invalidët e UÇK-së.  

2. Lirimi nga tatimi dhe dogana për veturat speciale për përdorim personal (një veturë 
në çdo pesë (5) vjet) si dhe i pajisjes ortopedike janë të drejta të cilat i realizojnë 
invalidët e UÇK nga grupet I deri në grupin VII në përshtatshmëri me shkallën e 
paaftësisë të përcaktuar me nenin 10 të këtij ligji.  

3. Tarifa e liruar dhe reduktimi i harxhimeve të energjisë elektrike për nevoja 
personale, është e drejtë të cilën e gëzojnë familjet e ngushta të dëshmorëve dhe 
invalidët e UÇK në rast të gjendjes së rëndë ekonomike, kur i plotëson kriteret 
sipas skemës së asistencës sociale. 

4. Lirimi nga tatimi në pronë është e drejtë që e realizojnë familjet e dëshmorëve, 
familjet e të zhdukurve të UÇK-së, invalidët e UÇK-së, invalidët civil të luftës, 
familjet e viktimave civile të luftës që janë në gjendje të rëndë ekonomike.  

5. Stazhi i dyfishtë është e drejtë të cilën e realizojnë invalidët si të papunësuar apo të 
punësuar për kohën e kaluar në luftë.  

6. Përkujdesja për banim është e drejtë të cilën e realizojnë familjet e dëshmorëve, të 
të zhdukurve të UÇK-së, invalidëve të UÇK-së të cilët janë në gjendje të rëndë 
ekonomike, invalidët civil të luftës dhe familjet e ngushta të viktimave civile të 
luftës, për të cilët Qeveria e Kosovës do të angazhohet për sigurimin e strehimit 
familjar përmes ndërtimit të objekteve kolektive të banimit social:  
6.1. përparësi për realizimin e të drejtës në strehim familjar do ta kenë familjet e 

ngushta të dëshmorëve dhe të zhdukurve, invalidëve të cilët nuk e kanë të 
zgjidhur strehimin familjar.  

7. Përparësia e regjistrimit dhe pranimit në institucionet arsimore publike është e 
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drejtë të cilën e realizojnë personat që janë anëtarë të familjeve të dëshmorëve, të 
zhdukurve të UÇK-së, invalidëve të UÇK-së dhe familjet e tyre.  

8. Lirimi nga pagesat administrative në shkollimin Universitar Publik, është e drejtë 
të cilët e realizojnë, personat që janë anëtarë të familjeve të dëshmorëve, të 
zhdukurve të UÇK-së, invalidëve të UÇK-së dhe familjet e tyre.  

9. Shpenzimet e varrimit, të transportit dhe nderimet ushtarake, janë ato shpenzime 
dhe akte ceremoniale mortore, të cilat i kompenson Ministria pas procedurave të 
ekskumacionit dhe identifikimit të ushtarit të zhdukur të UÇK-së.  

 
Neni 7 

Përparësitë në realizimin e të drejtave dhe beneficioneve 
 
1. Përparësitë në realizimin e të drejtave, në mes anëtarëve të familjes së ngushtë 

sipas këtij ligji, përfituesit i realizojnë në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
Trashëgiminë. Anëtarët e familjes të radhës së njëjtë të trashëgimisë, do t’i 
realizojnë të drejtat sipas marrëveshjes së ndërsjellët.  

2. Në qoftë se marrëveshja nuk arrihet, përparësi në realizimin e të drejtës ka anëtari i 
familjes së ngushtë nga radha e njëjtë e trashëgimisë, i cili me personin nga i cili 
realizohet e drejta, ka jetuar në bashkësi të njëjtë familjare.  

 
Neni 8 

E drejta në pension dhe beneficione për familjet e dëshmorëve 
dhe të zhdukurve të UÇK-së 

 
1. Anëtarët e ngushtë të familjes së dëshmorëve dhe të zhdukurve të UÇK-së, sipas 

kushteve dhe kritereve të përcaktuara në këtë Ligj, realizojnë këto të drejta dhe 
beneficione:  
1.1. të drejtën në pensionin familjar;  
1.2. përparësinë në punësim në kushte të barabarta;  
1.3. përparësinë në regjistrim dhe pranim në institucione arsimore publike në 

kushte të barabarta me të tjerët;  
1.4. bursën për shkollim të mesëm dhe universitar;  
1.5. vendosjen në konvikte pa kompensim;  
1.6. përkujdesjen për strehim familjar;  
1.7. tarifë të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike për nevoja 

personale në rast të gjendjes së rëndë ekonomike, kur i plotëson kriteret 
sipas skemës së asistencës sociale;  

1.8. lirimin nga pagesa e taksave gjyqësore, administrative dhe publike;  
1.9. përkujdesjen shëndetësore primare, sekondare dhe terciare falas, në 

institucione publike shëndetësore;  
1.10. vendosjen pa kompensim në shtëpitë e personave të moshuar;  
1.11. lirimin nga pagesat administrative në shkollimin universitar publik;  
1.12. lirimin nga pagesa në trafikun publik urban dhe ndër urban.  

2. Këto të drejta i realizojnë edhe të gjitha familjet e dëshmorëve të kombit, të rënë në 
forma të ndryshme për lirinë e vendit në periudha te ndryshme historike.  

3. Bashkëshorti/ja që lidhë martesë të re i humb të drejtat e përcaktuara me këtë ligj, 
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të cilat i ka shfrytëzuar si anëtar i familjes së ngushtë të dëshmorit apo të të 
zhdukurit.  

4. Kur fëmijët e dëshmorit apo të zhdukurit të UÇK-së, pa përkujdesje prindërore 
janë përfitues të pensionit familjar, këtë të drejtë e realizojnë deri në moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, përkatësisht deri në moshën njëzetegjashtë (26) vjeçare 
nëse janë në shkollim të rregullt.  

5. Baza e pensioneve familjare për familjet e dëshmorëve dhe të zhdukurve të UÇK-
së caktohet sipas Shtojcës 1 të këtij ligji dhe të parashikuara me Ligjin vjetor të 
buxhetit të vitit 2011.  

 
Neni 9 

Të drejtat dhe beneficionet e invalidëve të UÇK-së 
 
1. Invalidët e UÇK-së, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në këtë ligj, 

realizojnë këto të drejta dhe beneficione:  
1.1. të drejtën në pensionin invalidor personal;  
1.2. të drejtën në pensionin invalidor familjar pas vdekjes së invalidit;  
1.3. shtesa për përkujdesje dhe ndihmë personit tjetër për invalidët e UÇK-së me 

shkallë invaliditeti prej 81 % deri 100%;  
1.4. kompensimin ortopedik për sigurimin e mjeteve ortopedike;  
1.5. përkujdesjen shëndetësore primare, sekondare dhe terciare pa kompensim në 

institucionet shëndetësore publike;  
1.6. rehabilitimin shëndetësor dhe fizikal;  
1.7. riaftësimin profesional për invalidët, të cilët kanë aftësi të pjesërishme të 

punës;  
1.8. përparësi në punësim në kushte të barabarta të punës;  
1.9. përparësinë për regjistrim dhe pranim në institucione arsimore publike në 

kushte të barabarta me të tjerët;  
1.10. bursën për shkollim të mesëm dhe universitar;  
1.11. vendosjen në konvikte pa kompensim;  
1.12. përkujdesje në strehim familjar;  
1.13. lirimin nga taksa gjyqësore, administrative dhe publike;  
1.14. tarifë të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike për nevoja 

personale në rast të gjendjes së rëndë ekonomike, kur i plotëson kriteret 
sipas skemës së asistencës sociale;  

1.15. vendosjen në shtëpitë e personave të moshuar pa kompensim;  
1.16. shpenzimet e varrimit së bashku me nderimet ushtarake.  

2. Të drejtat dhe beneficionet e përcaktuara në paragrafin 1. nën-paragrafët 1.2., 1.5., 
1.9., 1.10., 1.11. dhe 1.12. të këtij neni i realizojnë edhe anëtarët e familjes së 
ngushtë të invalidëve të UÇK-së.  

 
Neni 10 

Të drejtat e invalidëve të UÇK-së sipas shkallës së invaliditetit 
 
1. Me qëllim të realizimit të të drejtave dhe beneficioneve, në përputhje me shkallën e 

invaliditetit dhe përqindjen e përcaktuar të dëmtimit trupor, invalidët e UÇK-së 
ndahen në tetë (8) grupe:  



 
Ligji Nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve,… 

 1097 

1.1. Grupi I - invalidët me 81% deri 100% të dëmtimit trupor;  
1.2. Grupi II - invalidët me 71% deri 80% të dëmtimit trupor;  
1.3. Grupi III - invalidët me 61% deri 70% të dëmtimit trupor;  
1.4. Grupi IV - invalidët me 51% deri 60% të dëmtimit trupor;  
1.5. Grupi V - invalidët me 41% deri 50% të dëmtimit trupor;  
1.6. Grupi VI - invalidët me 31% deri 40% të dëmtimit trupor;  
1.7. Grupi VII - invalidët me 20 % deri 30 % të dëmtimit trupor;  
1.8. Grupi VIII - invalidët me 10% deri 19% të dëmtimit trupor.  

2. Vlerësimin mjekësor për shkallën e invaliditetit sipas paragrafit 1. të këtij neni, e 
bëjnë komisionet mjekësore të Ministrisë, fillimisht në Shkallë të parë me mundësi 
të ankimit edhe në Shkallën e dytë.  

3. Baza e pensionit invalidor personal caktohet sipas Shtojcës 1 të këtij ligji dhe të 
parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të vitit 2011.  

4. Invalidi i UÇK-së me shkallë invaliditeti 10 deri 19% nuk e gëzon pensionin 
invalidor personal.  

5. Invalidi i UÇK-së me shkallë të invaliditetit mbi 80% ka të drejtë në shtesë për 
ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, në lartësinë e përcaktuar me Shtojcën 1 të 
këtij ligji dhe të parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të vitit 2011.  

6. Nëse brenda një familje të ngushtë një nga anëtarët është shfrytëzues i pensionit 
invalidor personal, anëtarëve tjerë të familjes nuk i’u përjashtohet mundësia e 
shfrytëzimit të së drejtës në pensionin familjar pas vdekjes së invalidit.  

7. Përfituesi, të cilit i është njohur e drejta e pensionit invalidor, nuk e përjashton të 
drejtën e anëtarëve të ngushtë të familjes për aplikim në ndihmë sociale, në 
përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara me Ligjin nr. 2003/15 për Skemën 
e Ndihmës Sociale në Kosovë.  

 
Neni 11 

E drejta në pensionin invalidor familjar pas vdekjes së invalidit të UÇK-së 
 
1. Pas vdekjes së invalidit të UÇK-së, të drejtën në pension invalidor familjar, e 

realizojnë anëtarët e familjes së tij të ngushtë.  
2. Baza e pensionit invalidor familjar pas vdekjes së invalidit të UÇK-së caktohet 

sipas Shtojcës 1 të këtij ligji dhe të parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të 
vitit 2011.  

3. Bashkëshorti/ja që lidh martesë të re, pas vdekjes së invalidit të UÇK-së, i humb të 
drejtat në pension dhe beneficione, të përcaktuara me këtë ligj.  

4. Kur fëmijët e invalidit të UÇK-së pa përkujdesje prindërore janë përfitues të 
pensionit familjar, këtë të drejtë e realizojnë deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) 
vjeçare, përkatësisht deri në moshën njëzetegjashtë (26) vjeçare nëse janë në 
shkollim të rregullt. 

5. Invalidët e UÇK-së të plagosur gjatë periudhës së luftës, të cilët kanë vdekur 
brenda tri (3) viteve pas përfundimit të luftës, si pasojë e plagëve të marra në luftë, 
të cilët nuk kanë qenë të vlerësuar nga komisioni mjekësor i Ministrisë për 
caktimin e shkallës së invaliditetit, familjet e tyre do të kenë të drejtën në pension 
familjar në lartësi prej 100% nga baza e pensionit e përcaktuar sipas këtij ligji. 
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Neni 12 
Statusi dhe të drejtat e veteranëve të UÇK-së 

 
1. Sipas dispozitave të këtij ligji, nga organi përgjegjës i Qeverisë, njihet dhe 

përcaktohet statusi i veteranëve të UÇK-së.  
2. Të drejtat në benficione për veteranët e UÇK-së si dhe kriteret e kualifikimit për 

njohjen dhe realizimin e tyre do të rregullohen me ligj të veçantë.  
 

Neni 13 
Të drejtat e anëtarëve të familjes së viktimës civile të luftës 

 
1. Anëtarët e familjes së ngushtë të viktimës civile të luftës, sipas kushteve dhe 

kritereve të përcaktuara në këtë ligj, i realizojnë këto të drejta dhe beneficione:  
1.1. pensionin familjar;  
1.2. përkujdesjen shëndetësore primare dhe sekondare pa kompensim në 

institucionet shëndetësore publike;  
1.3. lirimin nga tatimi në pronë, nëse familja e ngushtë është në gjendje të rëndë 

materiale;  
1.4. tarifë të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike për nevoja 

personale nëse familja e ngushtë përballet me gjendje të rëndë ekonomike 
dhe i plotëson kriteret sipas skemës së asistencës sociale.  

2. Shfrytëzues të pensionit sipas radhës janë: bashkëshorti/ja, fëmijët, fëmijët 
jashtëmartesor, fëmijët e adoptuar (birësuar), prindërit, thjeshtri, thjeshtra.  

3. Bashkëshorti/ja që lidhë martesë të re i humb të drejtat e parapara me këtë ligj, të 
cilat i ka shfrytëzuar si anëtar i familjes së ngushtë i viktimës civile të luftës.  

4. Kur fëmijët e viktimës civile të luftës pa përkujdesje prindërore janë përfitues të 
pensionit familjar këtë të drejtë e realizojnë deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) 
vjeçare përkatësisht deri në moshën njëzetegjashtë (26) vjeçare, nëse janë në 
shkollim të rregullt.  

5. Baza e pensioneve familjare për viktimat civile të luftës caktohet sipas Shtojcës 1 
të këtij Ligji dhe të parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të vitit 2011.  

6. Baza e pensionit civil familjar për familjen e ngushtë e cila ka dy (2) viktima 
civile, rritet për 20%.  

7. Baza e pensionit civil familjar për familjen e ngushtë e cila ka tri (3) viktima civile, 
rritet për 30%.  

8. Baza e pensionit civil familjar për familjen e ngushtë e cila ka katër (4) viktima 
civile, rritet për 40%. 

9. Baza e pensionit civil familjar për familjen e ngushtë e cila ka më shumë se katër 
(4) viktima civile, rritet për 50 %.  

10. Anëtarët e familjes së ngushtë të marrë peng apo të zhdukur në periudhën e luftës, i 
realizojnë të gjitha të drejta dhe benficionet, sikurse anëtarët e familjes së ngushtë 
të viktimës civile të luftës të përcaktuara sipas këtij ligji.  
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Neni 14 
Të drejtat dhe beneficionet e invalidëve civil të luftës 

 
1. Të drejtën në pensionin invalidor civil të luftës e realizojnë invalidët civil të luftës 

me shkallë të invaliditetit prej 40%-100%.  
2. Me qëllim të realizimit të të drejtave të përcaktuara me këtë ligj, sipas shkallës së 

invaliditetit, invalidët civil të luftës radhiten në pesë (5) grupe:  
1.1. Grupi I - invalidët civil të luftës me 81-100% të shkallës së invaliditetit, të 

cilëve për jetë të rregullt iu nevojitet përkujdesja dhe ndihma e personit 
tjetër;  

1.2. Grupi II - invalidët civil të luftës me 71%-80% të shkallës së invaliditetit;  
1.3. Grupi III - invalidët civil të luftës me 61%-70% të shkallës së invaliditetit;  
1.4. Grupi IV - invalidët civil të luftës me 51%-60% të shkallës së invaliditetit;  
1.5. Grupi V - invalidët civil të luftës me 40%-50% të shkallës së invaliditetit.  

3. Vlerësimin për shkallën e invaliditetit të invalidëve civil të luftës sipas paragrafit 2. 
të këtij neni e bën Komisioni Mjekësor i Shkallës së parë dhe të dytë i cili vepron 
dhe punon në kuadër të Ministrisë.  

4. Baza e pensionit invalidor civil caktohet sipas Shtojcës 1 të këtij ligji dhe të 
parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të vitit 2011.  

5. Invalidi civil i luftës me dëmtim trupor mbi 80%, lirohet nga tatimi dhe doganat 
për importimin e mjeteve ortopedike për nevojat e tij personale.  

6. Invalidi civil i luftës me shkallë invaliditeti mbi 80% ka të drejtë në shtesë për 
ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, ku caktohet sipas Shtojcës 1 të këtij ligji dhe 
të parashikuara me Ligjin Vjetor të Buxhetit të vitit 2011.  

 
Neni 15 

Njohja dhe rregullimi i statusit 
 
1. Statusi i dëshmorit të kombit, invalidit të UÇK-së, veteranit, pjesëtarit të UÇK-së 

dhe të internuarit të UÇK-së, konstatohet nga Komisioni qeveritar për njohjen dhe 
verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit të UÇK-së, veteranit, 
pjesëtarit të UÇK-së apo të internuarit të UÇK-së.  

2. Statusi i viktimës civile dhe invalidit civil të luftës, konstatohet nga organi 
përgjegjës i Komunës përkatëse, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me 
aktin nënligjor të nxjerrë nga Qeveria.  

3. Për sakrificën dhe kontributin e jashtëzakonshëm në luftën e UÇK-së, për lirinë 
dhe çlirimin e vendit, Adem Jasharit i njihet statusi: Komandant Legjendar i UÇK-
së.  

4. Krahas Komandantit Legjendar Adem Jashari, për sakrificën dhe kontributin për 
lirinë dhe çlirimin e Kosovës, Familjes Jashari nga Prekazi (Komuna e Skënderajit) 
i njihet statusi i veçantë, ku përveç të drejtave dhe benificioneve të përcaktuara me 
këtë ligj i njihen edhe të drejta dhe benificione tjera të cilat përcaktohen me akt 
nënligjor të veçantë të nxjerrë nga Qeveria.  

5. Epopeja e UÇK-së përkujtohet me datën 5, 6 dhe 7 mars.  
6. Akti nënligjor nga paragrafi 3. dhe 5. i këtij neni nxirret nga Qeveria, në afatin 

kohor më së largu prej gjashtë (6) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
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7. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, 
invalidit të UÇK-së, apo të internuarit të UÇK-së, themelohet me Vendim të 
Qeverisë dhe në përbërje të tij do të ketë së paku përfaqësues të:  
7.1. Zyrës së Kryeministrit;  
7.2. Ministrisë përkatëse për Punë dhe Mirëqenie Sociale;  
7.3. Ministrisë përkatëse për Forca të Sigurisë;  
7.4. Ish Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së;  
7.5. Ish Zonave operative të UÇK-së;  
7.6. Organizatës së Veteranëve të UÇK-së;  
7.7. Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-së;  
7.8. Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së;  
7.9. Ish TMK-së;  
7.10. Ish Ministrisë së Mbrojtjes;  
7.11. Përfaqësues tjerë për të cilët vendos Qeveria.  

8. Organizimi i punës, funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë, pagesa për angazhimet 
e anëtarëve si dhe çështjet tjera të rëndësishme të Komisionit Qeveritar do të 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Qeveria e Kosovës.  

9. Komisioni Qeveritar i përcaktuar në paragrafin 7. të këtij neni, duke u bazuar në 
dokumentacionin e Ministrisë përkatëse për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Ish 
Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-
së, Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së, Ish TMK-së, dhe sipas nevojave 
dhe kërkesave dokumentacionit tjetër përkatës që e lëshon organi kompetent i 
komunës, përcakton Listën e personave të kategorive të përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 16 

Parashtrimi i kërkesës për realizimin e të drejtave 
 
1. Të drejtat e përcaktuara me këtë ligj përmes kërkesës në formë të shkruar, i 

realizojnë qytetarët e Kosovës dhe shtetasit e huaj të cilët e kanë fituar statusin e 
kategorive përkatëse të përcaktuara me këtë ligj.  

2. Për realizimin e së drejtës në pension, sipas dispozitave të këtij ligji, aplikuesi e 
paraqet kërkesën në Zyrën Rajonale të Departamentit të Ministrisë për Familjet e 
Dëshmorëve, Invalidët e Luftës dhe viktimat civile të luftës.  

3. Për realizimin e së drejtave në beneficione tjera, sipas dispozitave të këtij ligji, 
aplikuesi e paraqet kërkesën në Ministritë dhe institucionet tjera përkatëse.  

4. Afati përfundimtar për të parashtruar kërkesën, për realizimin e të drejtave në 
pensione dhe benificione të përcaktuara, sipas këtij ligji është një (1) vit, nga 
fillimi dhe zyrtarizimi i punës së Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin 
e statusit të kategorive të luftës së UÇK-së.  

5. Të gjithë ata të cilët aplikojnë pas afatit kohor të paraparë në paragrafin 4. të këtij 
neni, nuk do të mund të jenë përfitues të pensioneve dhe benificioneve të 
përcaktuara me këtë ligj.  
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Neni 17 
Zyra për Çështjet e Kategorive të dala nga Lufta 

 
1. Zyra për çështjet e kategorive të dala nga lufta e cila vepron në kuadër të ZKM-së, 

apo në subjektin pasardhës që vendos Qeveria, është organ qeveritar e cila 
bashkërendon dhe koordinon aktivitetet për kategoritë e dalura nga lufta e UÇK-së 
të përcaktuara në këtë ligj.  

2. Zyra për Çështjet e Kategorive të dala nga lufta:  
2.1. mban Regjistrin Qendror për dëshmorët e kombit, invalidët e UÇK-së, 

veteranët, pjesëtarit të UÇK-së dhe për të internuarit e UÇK-së, viktimat 
civile dhe invalidët civil të luftës, sipas Listës së personave të kategorive të 
përcaktuara me këtë ligj nga Komisioni Qeveritar i përcaktuar në nenin 15 
të këtij ligji;  

2.2. të dhënat e Regjistrit Qendror, të përcaktuar në paragrafin e mësipërm, 
trajtohen në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale;  

2.3. lëshon Vërtetime duke u bazuar në Regjistrin Qendror për të gjitha 
kategoritë;  

2.4. i siguron Komisionit Qeveritar të themeluar sipas nenit 15 të këtij ligji 
mbështetjen administrative dhe financiare;  

2.5. kompetencat tjera dhe organizimi i Zyrës për Çështjet e Kategorive të dala 
nga Lufta përcaktohen me Rregullore të aprovuar nga Qeveria.  

 
Neni 18 

Afatet kohore për realizimin e të drejtave në pensione 
 
Të drejtat në pensione të përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji si dhe shtesat për 
përkujdesje dhe ndihmë personit tjetër, realizohen nga dita e paraqitjes së kërkesës, 
nëse janë plotësuar kushtet dhe kriteret për realizimin e këtyre të drejtave. 
 

Neni 19 
Zbatimi i ligjit për procedurën e përgjithshme administrative 

 
Nëse me këtë ligj nuk përcaktohet ndryshe, drejtpërsëdrejti do të zbatohen dispozitat e 
Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative. 
 

Neni 20 
Aktet nënligjore për zbatimin e Ligjit 

 
1. Për zbatimin e këtij ligji në afat prej gjashtë (6) muajsh, nga data e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji, Qeveria e Kosovës dhe ministritë përkatëse nxjerrin këto akte nënligjore: 
1.1. Qeveria:  

1.1.1. rregulloren për përcaktimin e kushteve, kritereve dhe procedurave 
për njohjen e statusit të dëshmorit të kombit;  

1.1.2. kompetencat e tjera dhe organizimi i Zyrës për Çështje të 
Veteranëve të Luftës së UÇK-së, përcaktohen me Rregullore të 
aprovuar nga Qeveria;  
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1.1.3. rregulloren për fushëveprimin dhe funksionimin e Komisionit 
Qeveritar për njohjen dhe përcaktimin e statusit të kategorive të dala 
nga lufta e UÇK-së;  

1.1.4. rregulloren për përcaktimin e kushteve, kritereve dhe përmbajtjen e 
kartelës identifikuese, të sigurisë së lartë, që mundëson identifikimin 
e qartë të përfituesve të benificioneve për kategoritë e trajtuara në 
këtë ligj.  

1.2. Ministria përgjegjëse për Punë dhe Mirëqenie Sociale:  
1.2.1. Udhëzimin Administrativ për procedurat e aplikimit për realizimin e 

të drejtave të përcaktuara me këtë ligj;  
1.2.2. udhëzimin Administrativ për vlerësimet dhe ekzaminimet e shkallës 

së invalidit të luftës së UÇK dhe invalidit civil; 
1.2.3. udhëzimin Administrativ për kompensimin e shpenzimeve të 

varrimit dhe bërjen e nderimeve ushtarake me rastin e vdekjes së 
veteranit, pjesëtarit dhe invalidit të UÇK-së.  

1.3. Ministria përgjegjëse për çështje të Shëndetësisë:  
1.3.1. udhëzimin Administrativ për përcaktimin e kushteve dhe kritereve 

për shfrytëzimin e të drejtës për rehabilitim shëndetësor dhe fizikal 
për kategoritë e trajtuara në ligj;  

1.3.2. udhëzimin Administrativ për realizimin e së drejtës në shërbimet 
shëndetësore në institucionet shëndetësore publike; 

1.3.3. udhëzimin Administrativ për realizimin e të drejtës në mjetet 
ndihmëse ortopedike për nevojat e invalidëve të luftës dhe 
invalidëve civil.  

1.4. Ministria përgjegjëse për Arsim, Shkencë dhe Teknologji:  
1.4.1. Udhëzimin Administrativ për njohjen e të drejtës dhe përcaktimin e 

procedurave për ndarjen e teksteve shkollore falas;  
1.4.2. Udhëzimin Administrativ për përcaktimin e kushteve dhe kritereve 

për realizimin e së drejtës në bursë;  
1.4.3. Udhëzimin Administrativ për caktimin e kushteve dhe kritereve për 

vendosjen në konvikte, të anëtarëve të ngushtë të familjeve të 
kategorive të trajtuar në këtë ligj.  

1.5. Ministria përgjegjëse për çështjet e energjisë:  
1.5.1. udhëzimin Administrativ për procedurat dhe format e shfrytëzimit të 

energjisë elektrike të lirë dhe të reduktuar.  
1.6. Ministria përgjegjëse e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor:  

1.6.1. udhëzimin Administrativ për përshtatjen e ambientit për lëvizje të 
mjeteve ortopedike pa pengesa në hyrje të objekteve banesore dhe 
institucioneve publike;  

1.6.2. udhëzimin Administrativ për caktimin e kushteve dhe kritereve për 
sigurimin e banimit familjar për invalidët dhe veteranët e UÇK-së 
dhe familjeve te dëshmorëve;  

1.7. Ministria përgjegjëse për çështjet e Financave:  
1.7.1. udhëzimin Administrativ për procedurat e realizimit të të drejtave në 

lehtësimet doganore dhe tatimore. 
2. Qeveria e Kosovës, sipas nevojës në bashkëpunim me ministritë e tjera përkatëse, 
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përveç akteve nënligjore të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, mund të 
nxjerrin edhe akte të tjera nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 

 
Neni 21 
Gjobat 

 
1. Me gjobë në para prej tremijë (3.000) deri pesëmijë (5.000) Euro për mos zbatimin 

e dispozitave të këtij ligji, do të gjobiten për kundërvajtje:  
1.1. institucionet përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji; dhe  
1.2. personat e tjerë juridik përgjegjës, të cilët nuk i përmbahen dispozitave të 

këtij ligji.  
2. Me gjobë në para prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1.500) Euro për 

kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni, do të gjobitet personi përgjegjës i 
institucionit kompetent dhe eprori i këtij organi.  

3. Çdo person, i cili me vetëdije, paraqet deklaratë të rreme apo prezanton dokumente 
të falsifikuara, me qëllim të përfitimit të të drejtave dhe beneficioneve, të 
përcaktuara sipas këtij ligji, ndëshkohet sipas ligjeve në fuqi lidhur me paraqitjen e 
deklaratës së rreme dhe falsifikim të dokumenteve.  

 
Neni 22 

Trajtimi i kërkesave në shqyrtim 
 
1. Të gjitha kërkesat e paraqitura në organin përgjegjës të Ministrisë sipas Ligjit Nr. 

02/L-02 për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, 
veteranëve dhe pjesëtarëve të UÇK-së dhe familjeve të viktimave civile të luftës, të 
cilat janë në shqyrtim e sipër, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji do të rregullohen dhe 
përcaktohen sipas dispozitave të këtij ligji.  

2. Të drejtat e përcaktuara me këtë ligj janë të pranueshme vetëm pas hyrjes në fuqi 
të këtij ligji dhe asnjë person nuk mund të kërkojë realizimin e këtyre të drejtave 
në mënyrë retroaktive.  

 
Neni 23 

Zbatimi i ligjit 
 
1. Aktet dhe dispozitat e nxjerra nga organet kompetente të UÇK-së dhe TMK-së 

janë të vlefshme për zbatimin e këtij ligji, pas verifikimit nga komisioni qeveritar i 
paraparë në nenin 15 të këtij ligji.  

2. Shfrytëzuesit e pensionit bazë, mund të realizojnë të gjitha të drejtat dhe 
benificionet e përcaktuara me këtë ligj, nëse i përmbushin kushtet dhe kriteret sipas 
dispozitave të këtij ligji,  

3. Shfrytëzuesit e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, nuk mund të jenë 
shfrytëzues të të drejtave nga ky ligj.  
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Neni 24 
Lartësia e shumës së pensioneve 

 
Varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja e jetesës dhe inflacioni eventual, në fund të 
çdo viti për vitin e ardhshëm, Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së 
Financave me vendim të veçantë, do të vendosë për lartësinë e shumës së pensioneve 
dhe benficioneve të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 25 
Beneficionet Subjekt i Vështirësive Fiskale 

 
1. Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij ligji, pagesa e cilitdo dhe të gjitha 

beneficioneve financiare të siguruara nga ky ligj duhet të kërkohet vetëm deri në 
atë masë që:  
1.1. fondet janë përvetësuar veçmas për një qëllim të tillë, sipas ligjit të 

aplikueshëm për buxhetin vjetor;  
1.2. ka fonde të mjaftueshme faktikisht në dispozicion për pagesa të tilla; dhe  
1.3. Qeveria nuk ka lëshuar vendim nën paragrafin 2. të këtij neni që redukton 

apo eliminon pagesa të tilla.  
2. Në masën që Qeveria e sheh të domosdoshme për të adresuar rrethanat që krijojnë 

tendosje të paparapara fiskale në buxhetin publik apo që përndryshe të sigurojë 
ruajtjen e disiplinës fiskale publike, Qeveria do të ketë autoritetin që të lëshojë një 
vendim që redukton apo eliminon çfarëdo beneficioni të siguruar me këtë ligj, 
përfshirë beneficionet që kanë të bëjnë me pagesa financiare madje edhe nëse janë 
përvetësuar fondet sipas ligjit të buxhetit të aplikueshëm në atë kohë.  

 
Neni 26 

Dispozitat Kalimtare 
 
Ata përfitues që kanë gëzuar beneficione para datës 15 maj 2011, do të vazhdojnë t’i 
gëzojnë ato beneficione. Nëse gjatë procesit të auditimit bëhet e ditur se disa nga këto 
beneficione janë përfituar në mënyrë të padrejtë, atëherë këto beneficione do të 
ndërpriten. 
 

Neni 27 
Shfuqizimi i dispozitave ligjore 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen:  

1.1. Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2000/66 e datës 21.12.2000 për beneficionet 
për invalidët e luftës dhe të afërmve të atyre që kanë vdekur, si pasojë e 
konfliktit të armatosur në Kosovë;  

1.2. Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2006/29 e datës 2 maj 2006 për shpalljen e 
Ligjit për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, 
veteranëve dhe pjesëtarëve të UÇK-së dhe familjeve të viktimave civile të 
konfliktit të armatosur në Kosovë;  
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1.3. Ligji nr. 02/L-02 për statusin dhe të drejtat e familjeve të Dëshmorëve, 
invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të UÇK-së dhe familjeve të 
viktimave civile të luftës, si dhe,  

1.4. çdo dispozitë tjetër e aktit ligjor apo nënligjor e cila është në kundërshtim 
me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 28 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga publikimi në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës, ndërsa do të zbatohet nga 01.01.2012. 
 
Ligji Nr. 04/L-054 
8 dhjetor 2011 
 
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në 
nenin 80 paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 30 / 31 DHJETOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-17 
PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9, të datës 15 maj 2001, mbi Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, posaçërisht Kreu 5.1(g), 5.7, 
dhe 9.3.2; 
 
Me qëllim që të vendoset baza ligjore për rregullimin dhe përparimin shërbimeve 
sociale dhe familjare për personat në nevojë dhe p r familjet, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE 
 

Dispozitat themelore 
 

Neni 1 
 
1.1. Ky Ligj përcakton dhe rregullon ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për 

personat në nevojë dhe familjet që janë në nevojë në Kosovë.  
1.2. Në rrethanat kur nuk ka përkrahje nga familja ose kur ajo nuk është e 

mjaftueshme për të siguruar mirëqenien e një individi, shteti ka për detyrë të 
ofrojë shërbime sociale dhe familjare për ata njerëz që ndryshe nuk do të 
ndihmoheshin në mënyrën, e cila do të respektonte dinjitetin e tyre si qenie 
njerëzore dhe të drejtat e tyre themelore të bazuara në legjislacionin e Kosovës 
dhe në konventat ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Përveç në rrethana të 
jashtëzakonshme të nevojës dhe të mbrojtjes, këto shërbime do t’u ofrohen 
personave në nevojë dhe familjeve në suaza të komunitetit e jo nëpër 
institucione rezidenciale.  

1.3. Përkufizimet 
Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë ofrimin e drejtpërdrejtë të 
përkujdesjes sociale, këshillimit ose në raste e veçanta, ndihmë materiale për 
njerëzit në nevojë sociale. 
Përkujdesja e drejtpërdrejtë sociale nënkupton ofrimin e ndihmës në lidhje 
me punët e shtëpisë, kujdesin personal, lëvizshmërinë, komunikimin dhe 
mbikëqyrjen. Mund të ofrohet në shtëpinë e vetë personit, në një qendër të 
specializuar të qëndrimit ditor ose në një institucion rezidencial. 
Këshillimi është një proces sistematik dhe i programuar i ofrimit të 
informacionit, këshillave dhe udhëzimeve me qëllim që të ndihmohet një individ 
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ose një familje për të përmirësuar rrethanat sociale dhe ndër njerëzore. 
Ndihma materiale nënkupton sigurimin e parave, strehimit të përkohshëm, 
ushqimit, pagesës së shpenzimeve mjekësore, veshmbathjes ose çfarëdo nevoje 
tjetër të domosdoshme materiale urgjente për të cilën nuk ka burim tjetër në 
dispozicion. 
Person në nevojë nënkupton cilindo person që gjendet në territorin e Kosovës, 
pa marrë parasysh statusin apo vendin e origjinës, i cili ka nevojë për shërbime 
sociale për shkak: 

1. se është fëmijë pa përkujdesje prindore  
2. se është fëmijë me sjellje asociale  
3. se është delikuent i mitur  
4. të marrëdhënieve të çrregulluara në familje  
5. të moshës së shtyer  
6. të sëmundjes trupore ose aftësive të kufizuara fizike  
7. të aftësive të kufizuara mendore  
8. të sëmundjes mendore  
9. të rrezikut nga shfrytëzimi ose abuzimi  
10. të dhunës në familje  
11. të trafikut të qenieve njerëzore  
12. të varësisë nga alkooli ose drogat  
13. të emergjencave ose fatkeqësive të shkaktuara nga natyra apo njeriu  
14. ose për ndonjë arsye tjetër që i bën ata persona nevojtarë.  

Familje në nevojë është ajo familje, ku njërit ose të dy prindërve ose 
përkujdesësit tjetër u nevojitet ndihma në përkujdesjen për fëmijë për shkak të 
gjendjes së tyre ose gjendjes së fëmijës ose në rrethana kur fëmija është duke 
pësuar dëmtim serioz për shkak të lënies pasdore ose abuzimit nga ana e prindit 
ose prindërve të tij ose për shkak të paaftësisë së prindit apo prindërve ose 
përkujdesësit të tij që të përkujdesen për të në mënyrë adekuate, ose i është 
ekspozuar mundësisë që të përjetojë diçka të tillë. 
Fëmijë nënkupton personin i cili është nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç. 
I mitur nënkupton personin mes moshës katërmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë 
vjeç. 
Nëpunës i shërbimeve sociale nënkupton një profesionist të shërbimeve sociale 
dhe familjare me kualifikim adekuat në fushë të punës sociale, psikologjisë, 
sociologjisë, drejtësisë, pedagogjisë ose në ndonjë lëmë tjetër të lidhur ngushtë 
me shërbimet sociale dhe familjare, që është licencuar dhe regjistruar në 
regjistër të Këshillit të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale dhe Familjare. 
Organi i kujdestarisë është funksion i qendrës për punë sociale përgjegjës për 
mbrojtjen e fëmijëve. 

1.4. Çdo person ose familje që e konsideron veten të jetë në nevojë sipas dispozitave 
të këtij ligji ka të drejtë që t’i vlerësohen rrethanat nga qendra për punë sociale e 
vendit ku jeton, ose në të cilin gjendet, dhe t’i plotësohen këto nevoja nëse është 
e arsyeshme që qendra për punë sociale të veprojë kësisoj, duke marrë parasysh 
të gjitha rrethanat, përfshirë shkallën e nevojës dhe ekzistimin e burimeve për 
përmbushjen e saj. 
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Roli i Ministrisë 
 

Neni 2 
 
2.1. Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëposhtëm: Ministria) 

është përgjegjëse e gjithmbarshme për organizimin e ofrimit të shërbimeve 
sociale dhe familjare në Kosovë dhe siguron që të gjithë banorët e Kosovës të 
kenë qasje të barabartë në shërbimet sociale dhe familjare pa asnjë dallim, siç 
është raca, përkatësia etnike, gjinia, gjuha, religjioni, mendimi politik, origjina 
kombëtare ose sociale, pasuria, lindja ose diçka tjetër.  

2.2. Ministria është përgjegjëse për zhvillimin e politikave dhe përgatitjen e planeve 
strategjike për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për popullatën e 
Kosovës, të sigurojë zbatimin sipas standardeve të duhura të këtyre politikave 
dhe planeve strategjike nga ana e komunave dhe organizatave të tjera që ofrojnë 
shërbime sociale dhe familjare, si edhe për kornizën rregullatore të shërbimeve 
sociale dhe familjare dhe koordinon aktivitetet e agjencive ndërkombëtare e 
qeveritare dhe të organizatave joqeveritare në mënyrë që të promovojë 
zhvillimin dhe zbatimin koherent të politikave të mirëqenies sociale, të 
inkurajojë pjesëmarrjen e komunitetit dhe zhvillimin e iniciativave dhe 
aktiviteteve të komunitetit në lidhje me mirëqenien sociale.  

2.3. Komunat ose organizatat e tjera qeveritare dhe joqeveritare, përfshirë edhe 
ndërmarrjet private mund të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare. Megjithatë, 
Ministria rezervon të drejtën që të përcaktojë ku, si dhe kush i kryen këto 
shërbime, si edhe të drejtën që këto shërbime t’i ofrojë vetë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nëse rrethanat e arsyetojnë këtë.  

2.4. Në të gjitha çështjet në lidhje me çdo parashtrim të kërkesës pranë gjykatës për 
heqjen ose zvogëlimin e të drejtave prindore ose heqjen apo kufizimin e lirisë të 
një personi në nevojë, Ministria mban përgjegjësinë e drejtpërdrejtë dhe çfarëdo 
veprimi i tillë iniciohet nga qendra për punë sociale në emër të Ministrisë.  

2.5. Ministria është përgjegjëse për specifikimin e standardeve profesionale të 
resurseve për shërbimet sociale dhe familjare që duhet të përmbushen nga 
komunat dhe organizatat e tjera që ofrojnë këto shërbime dhe për krijimin e 
mekanizmave që sigurojnë arritjen e tyre. Kjo përfshin specifikimin e llojit dhe 
numrit të personelit profesional që duhet punësuar.  

2.6. Komunat dhe organizatat e tjera që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare duhet 
t’u përmbahen rregulloreve, udhëzimeve dhe procedurave të përcaktuara nga 
Ministri. Në raste të veçanta, kur Ministria e konsideron të nevojshme, ato duhet 
të zbatojnë udhëzimet e dhëna për menaxhimin.  

2.7. Në rrethana të veçanta, kur komuna ose ndonjë organizatë tjetër që ofron 
shërbime sociale dhe familjare nuk i plotëson në mënyrë të vazhdueshme 
standardet minimale të specifikuara nga Ministria për ofrimin e këtyre 
shërbimeve, Ministria do të marrë përsipër përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për 
kryerjen e shërbimeve të tilla, për aq kohë sa të jetë e nevojshme që situata të 
përmirësohet.  

2.8. Kur ka raste, incidente ose rrethana që ngjallin shqetësim serioz të opinionit ose 
kur paraqiten çështje të rëndësishme me interes publik në fushën e shërbimeve 



 
Ligji Nr. 02/L-17 për shërbime sociale dhe familjare 

 1109 

sociale dhe familjare, ministri, mund të krijojë një komision hetues, i cili 
zhvillon punimet publikisht dhe publikon konkluzionet dhe rekomandimet e tij.  

2.9. Ministria është e autorizuar që të ndërmarrë hulumtime, ose të angazhojë të 
tjerët që ndërmarrin kërkime në fusha të ndryshme përkitazi me kryerjen e 
shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë.  

2.10. Me qëllim që komunave ose organizatave që ofrojnë shërbime sociale dhe 
familjare në emër të saj, t’u mundësohet kryerja e këtyre funksioneve, Ministria 
do t’u japë fonde vjetore për këtë destinim sipas një formule për financim të 
dakorduar në mes të Ministrisë dhe Ministrisë së Financave.  

 
Roli i departamentit të Mirëqenies Sociale 

 
Neni 3 

 
3.1. Departamenti bashkëpunon me Institutin e Politikës Sociale dhe me Këshillin e 

Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare, me komunat, rrethet 
akademike, ministritë dhe me palët e tjera të interesuara për ruajtjen e nivelit dhe 
përparimin e shërbimeve sociale dhe familjare.  

3.2. Departamenti jep propozime, sugjerime dhe këshilla për Ministrinë dhe 
Qeverinë e Kosovës në lidhje me zhvillimin e politikave që kanë të bëjnë me 
shërbimet sociale dhe familjare.  

3.3. Në emër të Ministrisë, Departamenti i Mirëqenies Sociale është përgjegjës për 
drejtimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha funksioneve operative të përcaktuara me 
këtë ligj:  
a) përgatitjen e udhëzimeve administrative, urdhëresave dhe udhëzimeve në 

lidhje me ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare;  
b) nxjerrjen e udhëzimeve në lidhje me standardet e nivelit të shërbimeve që 

duhet të plotësohen nga ofruesit e shërbimeve sociale dhe familjare;  
c) zhvillimin e inspektimeve të shërbimeve sociale dhe familjare;  
d) shqyrtimin e raporteve vjetore të drejtorive përkatëse komunale dhe 

miratimin e planeve vjetore të punës së tyre;  
e) miratimin e themelimit të objekteve rezidenciale për përkujdesje nga ana e 

ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare;  
f) marrjen e përgjegjësisë së menaxhimit të drejtpërdrejtë të shërbimeve 

sociale dhe familjare në rastet kur komuna dështon në vazhdimësi dhe në 
mënyrë serioze që të plotësojë standardet e pranueshme për kryerjen e 
shërbimeve;  

g) dhënien e udhëzimeve në lidhje me parashtrimin e kërkesave për urdhër 
kujdestarie para gjykatave, të cilat kanë të bëjnë me fëmijët dhe të rriturit e 
rrezikuar;  

h) në raste të veçanta, mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të rasteve të shërbimeve 
sociale dhe familjare;  

i) themelimin dhe koordinimin e panelit për vendosjen e fëmijëve në strehim 
familjar ose për adoptim;  

j) zhvillimin e procedurës së ankesave në lidhje me shërbimet sociale dhe 
familjare;  
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k) çdo formë të re të mbrojtjes që nuk është përfshirë në këtë ligj.  
3.4. Departamenti, në emër të Ministrisë, zhvillon inspektime të shërbimeve sociale 

dhe familjare, në institucionet e përcaktuara me ligj si dhe në organizatat 
joqeveritare dhe në sektorin privat. Në lidhje me këto aktivitete përpilon një 
raport vjetor që publikohet.  

3.5. Për çdo inspektim Departamenti përpilon një raport i cili vë në pah arritjet dhe 
mangësitë në shërbimet sociale dhe familjare, të cilat i nënshtrohen inspektimit 
duke ofruar këshilla dhe udhëzime sipas nevojës. Raporti i dërgohet ofruesit të 
shërbimeve dhe komunës përkatëse.  

3.6. Të gjithë ofruesit e shërbimeve sociale dhe familjare duhet të bashkëpunojnë 
çdoherë me inspektorët e Departamentit dhe të bëjnë të mundshme që menjëherë 
të shikohen në mënyrë të papenguar të gjitha shënimet, dokumentet dhe personat 
të cilat i kërkon. Dështimi që ta bëjnë këtë mund të rezultojë në ndalesën nga 
ana e Ministrisë që ata të vazhdojnë ofrimin e shërbimeve të tilla.  

3.7. Departamenti është i autorizuar që ofruesve të shërbimeve të cilët dështojnë në 
plotësimin e standardeve të pranueshme për të kryer shërbimet t’u japë 
udhëzime për masat që duhet të ndërmarrin për harmonizimin e cilësisë së 
shërbimeve me këto standarde. Dështimi në ndjekjen e këtyre udhëzimeve mund 
të rezultojë me ndalesën e ushtrimit të mëtejshëm të shërbimeve sociale dhe 
familjare nga ana e ofruesit të tyre.  

 
Instituti i Politikës Sociale 

 
Neni 4 

 
4.1. Instituti i Politikës Sociale (në tekstin e mëposhtëm: Instituti) ka statusin e 

Departamentit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe të Mirëqenies Sociale dhe i 
përgjigjet drejtpërdrejtë Ministrisë për ushtrimin e përgjegjësive të përcaktuara 
nga ky ligj.  

4.2. Instituti është përgjegjës për promovimin dhe zhvillimin e begatimin e 
njohurive, shkathtësive dhe standardeve profesionale në fushën e shërbimeve 
sociale dhe familjare. Mbi këtë bazë bën hulumtime në fushën e shërbimeve 
sociale dhe familjare dhe nxitë ngritjen profesionale të kuadrit nëpërmjet 
trajnimit, ofrimit të këshillimit prej ekspertëve për profesionistët dhe publikimit 
të doracakëve përkatës, raporteve për rezultatet e kërkimeve dhe materialeve 
promovuese.  

4.3. Ministria emëron drejtorin, personelin profesional dhe këshillin drejtues të 
Institutit për Politikë Sociale. Anëtarë të këtij këshilli janë përfaqësuesit e 
Ministrisë, të komunave, profesionistëve, shfrytëzuesve të shërbimeve dhe të 
organizatave joqeveritare.  

4.4. Ministria do t’i transferojë Institutit një fond vjetor që t’i mundësojë atij 
përmbushjen e obligimeve të vendosura me këtë ligj.  

4.5. Instituti i Politikës Sociale, në konsultim me Departamentin, përgatitë planin 
vjetor të punës dhe i paraqet Ministrisë raportin vjetor i cili publikohet.  
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Këshilli i përgjithshëm i Shërbimeve Sociale dhe Familjare 
 

Neni 5 
 
5.1. Këshilli i Përgjithshëm i Shërbimeve Sociale dhe Familjare (në tekstin e 

mëposhtëm: Këshilli) krijohet me këtë ligj. 
5.2. Këshilli është përgjegjës për mirëmbajtjen e standardeve dhe disiplinës 

profesionale në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare dhe në këtë vazhdë 
shërben si një organ regjistrues dhe licensues për profesionistët që punojnë në 
këtë lëmë. 

5.3. Këshilli është përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të profesionistëve të 
shërbimeve sociale dhe familjare, të cilët janë të licensuar për ta ushtruar 
veprimtarinë në Kosovë. Ai ka kompetencë që të vendosi se kush mund të jetë i 
licensuar si profesionist specialist i shërbimeve sociale dhe familjare, cakton se 
çfarë zhvillimi i vazhdueshëm profesional kërkohet nga profesionistët e 
shërbimeve sociale dhe familjare, shqyrton ankesat kundër profesionistëve të 
shërbimeve sociale dhe familjare dhe vendosë për sanksionet disiplinore që 
duhen zbatuar, duke përfshirë heqjen e profesionistit të shërbimeve sociale dhe 
familjare nga regjistri. 

5.4. Këshilli duhet të adoptojë një kod të etikës dhe mirësjelljes për profesionistët e 
shërbimeve sociale dhe familjare. 

5.5. Këshilli nxjerrë udhëzime administrative adekuate për zhvillimin e punimeve në 
lidhje me kompetencat që ka. 

5.6. Këshilli duhet të jetë i pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij. 
5.7. Kundër vendimeve të Këshillit duhet të ekzistojë mundësia e ankesës para 

Gjykatës Supreme të Kosovës. 
5.8. Këshilli do t’i ketë njëzetenjë anëtarë dhe për tri vitet e para të punës së tij 

emërohen nga Ministri, i cili duhet të sigurojë që anëtarësia e tij të përfaqësojë 
grupet relevante për shërbimet sociale dhe familjare nga komunat, 
profesionistët, komunitetet, organizatat joqeveritare dhe rrethet akademike. 
Ministri emëron kryetarin i cili do ta drejtoj Këshillin tri vitet e para. 

5.9. Pas tri viteve të para të punës së tij, përbërja e Këshillit do të jetë si vijon: 
- njëmbëdhjetë anëtarë zgjidhen nga radhët e profesionistëve të shërbimeve 

sociale dhe familjare që gjenden në regjistrin e Këshillit; 
- dy anëtarë emërohen nga Asociacioni i Komunave, 
- dy anëtarë i emëron Universiteti i Prishtinës, 
- një anëtarë i emëruar nga Këshilli i Përgjithshëm Shëndetësor, 
- një nga komuniteti dhe organizatat joqeveritare dhe 
- katër anëtarë të emëruar nga Ministria. 

5.10. Këshilli zgjedhë kryetarin dhe zëvendëskryetarin nga radhët e veta. 
5.11. Anëtarët e Këshillit nuk duhet të mbajnë asnjë pozitë që nuk është në pajtim me 

funksionet e tyre si anëtarë të Këshillit. Ata duhet të jenë të pavaruar dhe të 
paanshëm. 

5.12. Kohëzgjatja e mandatit të shërbimit në Këshill është tri vjet me mundësi të 
ripërtëritjes edhe për vetëm një periudhë pasuese prej tri vitesh. Asnjë anëtar i 
Këshillit nuk mund të shërbejë më gjatë se 6 vjet. 
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5.13. Ministria ose vetë Këshilli mund t’ia referojë Gjykatës Supreme pretendimet se 
një anëtar i Këshillit ka dështuar t’i përmbushë obligimet e tij të dala nga 
rregulloret e Këshillit dhe pas shqyrtimit të dëshmive dhe përgjigjeve të anëtarit 
të Këshillit mund të urdhërojë që anëtari i Këshillit të largohet nga detyra. 
Gjykatësi i Gjykatës Supreme mund ta drejtojë rastin tek autoritetet e ndjekjes 
penale nëse konsideron se mund të ekzistojë aspekti kriminal lidhur me çështjen 
në shqyrtim. Anëtarit të Këshillit çdoherë duhet t’i sigurohen prova dhe 
dokumente lidhur me shkeljen e obligimeve. 

5.14. Në rast të largimit nga detyra, vdekjes apo dorëheqjes së ndonjë anëtari të 
Këshillit, Ministri emëron anëtar të ri që shërben për kohën e mbetur të mandatit 
të anëtarit të cilin e zëvendëson. 

5.15. Këshilli mund të formojë komitete dhe të caktojë raportuesit për kryerjen efikase 
të detyrave të tyre. 

5.16. Kuorumi për takimin e Këshillit duhet të jetë 11 anëtarë. 
5.17. Vendimet e Këshillit duhet të merren me shumicën absolute të anëtarëve të 

pranishëm të Këshillit dhe në rast të një votimi me rezultat të barabartë kryetari 
do ta ketë të drejtën për hedhjen e një vote shtesë. 

5.18. Këshilli duhet t’i regjistrojë të gjithë profesionistët e shërbimeve sociale dhe 
familjare të cilët aplikojnë për regjistrim, me kusht që ata t’i kenë përmbushur 
kërkesat të cilat Këshilli i vlerëson të nevojshme lidhur me arsimimin, përvojën 
dhe trajnimin e tyre. 

5.19. Këshilli duhet t’i regjistrojë si specialistë të gjithë profesionistët e shërbimeve 
sociale dhe familjare të cilët aplikojnë për regjistrim si specialistë me kusht që 
ata t’i kenë përmbushur kërkesat të cilat Këshilli i vlerëson të nevojshme lidhur 
me arsimimin, përvojën dhe trajnimin e tyre. 

5.20. Këshilli duhet t'i caktojë kërkesat për profesionistët e shërbimeve sociale dhe 
familjare lidhur me zhvillimin e vazhdueshëm profesional, në mënyrë që ata të 
mbeten në regjistër si profesionistë dhe specialistë të shërbimeve sociale dhe 
familjare. 

5.21. Këshilli nxjerrë udhëzime adminisitrative që i konsideron të nevojshme për 
sigurimin e licensimit, regjistrimin e specialistëve dhe zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional adekuat. 

5.22. Këshilli është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha pretendimeve për shkelje të 
obligimeve nga profesionistët e shërbimeve sociale dhe familjare. 

5.23. Ankesa kundër profesionistit të shërbimeve sociale dhe familjare mund t’i bëhet 
drejtpërdrejt Këshillit nga Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, 
profesionistët e tjerë apo anëtarët e publikut. 

5.24. Këshilli duhet të caktojë se si shqyrtohen ankesat e tilla, dhe ta njoftojë personin 
që është nën hetime lidhur me akuzat, arsyet të cilat e kanë nxitur hetimin dhe të 
drejtat e tij për qasje në dosjen e ankesës gjatë gjithë procesit sapo të jetë e 
mundur pas pranimit të ankesës dhe para se të jetë mbledhur ndonjë komision 
për vërtetimin e fakteve të ankesës. 

5.25. Komisioni që shqyrton ankesën ka kompetenca të përgjithshme për inspektim, 
verifikim dhe vlerësim, duke përfshirë qasjen në cilindo dokument që mund të 
ofrojë informacione relevante për ankesën. Pasi komisioni ta ketë përfunduar 
punën e tij, ai duhet të paraqesë një raport për Këshillin dhe një kopje për 
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ankuesin dhe subjektin e ankesës i cili duhet të ftohet të paraqitet para Këshillit 
në një seancë shqyrtimi. 

5.26. Personi nën hetime mund të ndihmohet dhe, në rast të sëmundjes ose për shkaqe 
tjera të arsyeshme të përcaktuara nga Këshilli, mund të përfaqësohet nga personi 
i autorizuar apo avokati mbrojtës, të cilit duhet mundësuar qasja në të gjitha 
dokumentet e mbledhura gjatë hetimit. 

5.27. Nëse në seancën e shqyrtimit nuk paraqitet personi ndaj të cilit është bërë ankesa 
ose person i autorizuar apo avokati mbrojtës, kjo nuk do ta pengojë Këshillin që 
rastin ta shqyrtojë dhe ta vendosë. 

5.28. Seanca e Këshillit është publike. 
5.29. Këshilli vendosë nëse ekzistojnë fakte të mjaftueshme për të vërtetuar se 

profesionisti i shërbimeve sociale dhe familjare ka bërë shkelje të detyrës dhe ta 
vendosë sanksionin. Këshilli përcakton një nga sanksionet e numëruara nga (a) 
deri në (d): 
a) qortimi 
b) qortimi dhe vërejtja 
c) suspendimi nga regjistri për një kohë deri një vit 
d) heqja nga regjistri i profesionistëve të shërbimeve sociale dhe familjare. 

5.30. Me rastin e përcaktimit të sanksioneve, Këshilli siguron që ato të jenë në 
përpjesëtim me shkeljen e obligimit për të cilin janë dhënë. 

5.31. Kundër vendimeve të Këshillit, individët kanë të drejtën e ankimit para Gjykatës 
Supreme. 

5.32. Honorari që paguhet për anëtarët e Këshillit caktohet nga Ministria e Financave. 
5.33. Ministria i siguron kushtet e kërkuara për funksionimin e Këshillit. 
5.34. Këshilli financohet nga pagesat e taksave të regjistrimit për profesionistët e 

shërbimeve sociale dhe familjare dhe nga buxheti i Ministrisë së Punës dhe të 
Mirëqenies Sociale. 

5.35. Këshilli mund ta emërojë një sekretar dhe një numër të personelit të nevojshëm 
në kuadër të buxhetit të tij, në mënyrë që t’i kryejë përgjegjësitë e tij sipas këtij 
ligji. 

5.36. Të gjithë profesionistët që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare 
në Kosovë duhet t’i plotësojnë kërkesat për regjistrim dhe të regjistrohen në 
Këshill brenda tri viteve të fuqizimit të këtij ligji. 

 
Roli i Komunës 

 
Neni 6 

 
6.1. Secila komunë, përmes drejtoratit të saj përkatës, është përgjegjëse për sigurimin 

e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të saj sipas 
standardit të specifikuar nga Ministria. 

6.2. Ndonëse kanë përgjegjësinë e përgjithshme për ofrimin e shërbimeve sociale 
dhe familjare në territorin e tyre, asnjë anëtar i zgjedhur i asamblesë komunale 
ose zyrtar i komunës nuk mund të japë urdhëresa në lidhje me menaxhimin 
profesional të cilitdo rast të veçantë të shërbimeve sociale dhe familjare, as të 
ketë qasje në të dhënat konfidenciale të rastit.  
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6.3. Drejtoratet e komunave kryejnë shërbime sociale dhe familjare brenda territorit 
të tyre përmes aktiviteteve të qendrës për punë sociale ose duke siguruar 
financim apo ndonjë ndihmë tjetër materiale për organizatat joqeveritare që 
merren me këtë veprimtari.  

6.4. Drejtoratet marrin hapa për të identifikuar natyrën dhe përmasat e nevojës për 
shërbime sociale dhe familjare brenda territorit të tyre. Ato përgatisin plane 
vjetore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve sociale dhe familjare dhe 
mbajnë shënime e statistika siç specifikohet nga Departamenti, duke qenë të 
detyruara që t’i paraqesin atij raportin për aktivitetet e tyre në fushë të 
shërbimeve sociale dhe familjare çdo vit, si dhe në çdo interval tjetër kohor, 
sipas kërkesës së Departamentit. Në mënyrë që të promovohet përfshirja e 
komunitetit, transparenca dhe llogaridhënia, çdo drejtorat publikon planin dhe 
raportin e tij vjetor.  

6.5. Gjatë përgatitjes së planeve të tyre vjetore drejtoratet janë të obliguara që të 
konsultohen gjerësisht me shfrytëzuesit e shërbimeve sociale dhe familjare, 
përfaqësuesit e tyre, organizatat joqeveritare dhe grupet e tjera relevante të 
komunitetit dhe grupet profesionale në territorin e tyre në lidhje me zhvillimin, 
planifikimin dhe kryerjen e shërbimeve sociale dhe familjare.  

6.6. Çdo drejtorat siguron që qendra për punë sociale në territorin e vet të ketë 
resurse sipas standardeve të specifikuara nga Ministria. Kjo përfshin llojin dhe 
numrin e personelit profesional që duhet punësuar.  

6.7. Përveç sigurimit të resurseve për përmbushjen e përgjegjësive të caktuara për 
qendrat e punës sociale nga ky ligj dhe ligjet e tjera relevante, drejtoratet lejohen 
që nëpërmes QPS-ve dhe organizatave joqeveritare të sigurojnë ose mundësojnë 
ushtrimin e shërbimeve shtesë që vijojnë:  
a) ndihmë në punët e shtëpisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, 

pastrimin, gatimin e ushqimit dhe larjen e rrobave për individët, të cilët për 
shkak të moshës, aftësisë së kufizuar ose sëmundjes, nuk mund të kryejnë 
këto punë për veten ose të cilët nuk kanë familje apo ndonjë ndihmë tjetër;  

b) përkujdesje të drejtpërdrejtë personale të individëve në shtëpinë e tyre, duke 
përfshirë por pa u kufizuar me veshjen e rrobave, larjen, higjienën 
personale, ndihmën për të lëvizur dhe për t’u ngritur, cilët, për shkak të 
moshës, aftësive të kufizuara ose sëmundjes, nuk mund të kryejnë vetë këto 
punë ose nuk kanë familje apo ndonjë ndihmë tjetër në dispozicion; 

c) hapja e një qendre, ku individët në nevojë mund të mblidhen çdo ditë për t’u 
shoqëruar e ushqyer, për të mbajtur higjienën personale, për të zhvilluar 
terapinë e punës dhe çfarëdo aspekti tjetër të këshillimit dhe përkujdesjes 
sociale;  

d) shërbime specialistike të këshillimit për njerëzit me varësi ose probleme të 
tjera psiko-sociale;  

e) asistencë me anë të përkrahjes financiare, sigurimit të lokalit ose këshillës 
profesionale për grupet e njerëzve në nevojë ose ata që kujdesen për ta në 
mënyrë që të krijojnë dhe mbajnë grupe për ndihmë reciproke dhe grupe për 
vetë ndihmë;  

f) përkujdesje rezidenciale për të moshuarit dhe njerëzit me nevoja të 
posaçme;  
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g) çdo shërbim tjetër i përshtatshëm lidhur me shërbimet sociale dhe familjare.  
6.8. Drejtorati bën përgatitje adekuate për t’u p rgjigjur në rastet e shërbimeve 

urgjente sociale dhe familjare të cilat kërkohen jashtë orarit të rregulltë të punës.  
6.9. Me lejen e Ministrisë, komunat mund të sigurojnë bashkërisht shërbime 

specialistike ose shërbime të tjera sociale dhe familjare në territoret e tyre.  
 

Roli i Qendrës për Punë Sociale 
 

Neni 7 
 
7.1. Secila komunë themelon një Qendër për Punë Sociale si institucion publik që do 

të ketë një ose më shumë degë (në tekstin e mëposhtëm: QPS) dhe personel të 
përbërë nga profesionistët me trajnime dhe kualifikime përkatëse - nëpunës të 
shërbimeve sociale sipas pikës 1.3 i. të këtij ligji. QPS është përgjegjëse për 
ushtrimin e kompetencave që ia jep ky ligj në emër të Ministrisë si dhe ofrimin e 
shërbimeve sociale dhe familjare në emër të Ministrisë. 

7.2. Qendra për punë sociale formon organin e kujdestarisë dhe kryen detyrat që 
kërkohen për këtë funksion siç janë përcaktuar me ligjet përkatëse të Kosovës.  

7.3. Drejtori i QPS-së zgjidhet nga komuna me anë të konkursit publik sipas Ligjit të 
shërbimit civil. Kandidatët për këtë post duhet kenë së paku tri vjet përvojë pune 
si nëpunës të shërbimeve sociale siç është përcaktuar në pikën 1.3. i të këtij ligji.  

7.4. Drejtori i QPS-së i jep llogari komunës për përdorimin në mënyre të efektshme 
dhe të dobishme të resurseve të akorduara për ofrimin e shërbimeve sociale dhe 
familjare.  

7.5. Drejtori i QPS-së i jep llogari Ministrisë për mbajtjen në nivel të standardeve të 
praktikës profesionale dhe ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të 
përcaktuara me këtë ligj.  

7.6. QPS-ja është e obliguar të bëjë vlerësime profesionale për secilin individ ose 
familje që jeton ose gjendet në territorin e saj e që kërkon ndihmë prej saj ose në 
ndonjë mënyrë tjetër mësohet apo shihet se ka nevojë për shërbime sociale dhe 
familjare.  

7.7. Nëse vlerësimi profesional tregon se një individ ose një familje ka nevojë për 
shërbime sociale dhe familjare, QPS-ja mundet, duke marrë parasysh të gjitha 
rrethanat relevante, përfshirë edhe përkrahjen nga familja nëse ka familje dhe 
resurse të përshtatshme në dispozicion, të ofrojë shërbimet që i konsideron të 
përshtatshme.  

7.8. Çdo QPS duhet të ketë këshillin e ekspertëve, i cili përbëhet nga të gjithë 
nëpunësit e shërbimeve sociale të punësuar në të.  

7.9. Këshilli i ekspertëve shqyrton dhe drejtorit i jep mendime e propozime për 
çështjet që kanë të bëjnë me:  
a) punën profesionale dhe aktivitetet specifike brenda QPS-së të përcaktuara 

me ligj dhe rregullore,  
b) organizimin e QPS-së dhe degëve të saj,  
c) vështirësitë në zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara profesionale dhe 

ushtrimin e të drejtave dhe aktiviteteve tjera të QPS-së në rastet më të rënda 
individuale,  
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d) nevojën për arsimim shtesë profesional,  
e) gjëra të tjera të mbuluara me këtë ligj.  

 
Roli i sektorit joqeveritar 

 
Neni 8 

 
8.1. Personat juridikë, që nuk janë në sektorin qeveritar, duke përfshirë ndërmarrjet, 

organizatat dhe shoqatat vullnetare, organizatat fetare, grupet për vetë ndihmë 
dhe organizatat e tjera lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare janë të inkurajuara 
të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, qoftë me nismën e tyre ose me 
kontratë, në emër të drejtoratit komunal në rastin e shërbimeve lokale, ose në 
emër të Departamentit në rastin e shërbimeve në nivel të Kosovës.  

8.2. Për të mundësuar këtë, komunat dhe Departamenti i Mirëqenies Sociale u 
ofrojnë këshilla dhe udhëzime organizatave joqeveritare që kërkojnë të 
ndërmarrin aktivitete të tilla.  

8.3. Çdo organizatë joqeveritare që ofron shërbime sociale dhe familjare duhet të 
regjistrohet pranë organit përkatës dhe të licencohet nga Departamenti i 
Mirëqenies Sociale, si edhe t’u përmbahet rregulloreve, udhëzimeve dhe 
procedurave lidhur me aktivitetet e tyre siç përcaktohen nga Ministria.  

8.4. Komunat mund të hyjnë në kontrata me organizatat joqeveritare për ofrimin e 
shërbimeve të veçanta sociale dhe familjare brenda territorit të tyre, në emër të 
komunës, me kusht që kontratat e tilla të jenë në pajtim me planet vjetore të 
komunës për shërbime sociale dhe familjare në territorin e saj.  

8.5. Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale mund të japë fonde dhe të ofrojë 
çfarëdo ndihme tjetër materiale, duke përfshirë lokalet, ose këshillat për 
organizatat joqeveritare që ofrojnë shërbime të veçanta sociale dhe familjare në 
nivel të Kosovës.  

8.6. Ministria lejohet të aderojë në kontrata me organizatat joqeveritare për ofrimin e 
shërbimeve specifike sociale dhe familjare në nivel të Kosovës. 

 
Shërbimet për Fëmijë dhe Familje 

 
Neni 9 

 
9.1. Në të gjitha çështjet lidhur me ofrimin e shërbimeve për fëmijë dhe familje, 

interesi më i mirë i fëmijës duhet të jetë konsiderata e parë dhe më e 
rëndësishme.  

9.2. Në bashkëpunim me familjet, komunitetin, organizatat joqeveritare dhe organet 
e tjera të caktuara me ligj, komuna ofrojnë përkujdesje sociale, këshillim social 
dhe, në rrethana të jashtëzakonshme, asistencë materiale për fëmijët dhe familjet 
e tyre të cilët janë në nevojë dhe jetojnë në territorin e saj, duke u mbështetur në 
vlerësimin e nevojave të tyre për këto shërbime dhe aftësinë e komunës që t’i 
plotësojë ato mënyrë të arsyeshme.  

9.3. Qendra për punë sociale ofron përkujdesje sociale dhe/ose këshillim në rrethanat 
kur një fëmijë është në nevojë për shërbime sociale dhe familjare sepse:  
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a) ai ose ajo është pa përkujdesje prindore;  
b) prindi ose prindërit e tij, ose ndonjë përkujdesës tjetër, për shkak të mënyrës 

së jetesës, paaftësisë ose sëmundjes fizike ose mendore, problemeve psiko-
sociale, varësisë ose arsyeve të tjera, kanë vështirësi në ofrimin e nivelit 
adekuat të përkujdesjes dhe mbikëqyrjes për të;  

c) ai ose ajo ka aftësi të kufizuar ose sëmundje mendore;  
d) ai ose ajo ka aftësi të kufizuar ose sëmundje fizike;  
e) ai ose ajo kanë vështirësi në sjellje;  
f) ai ose ajo janë delikuent;  
g) ai ose ajo janë duke vuajtur si pasojë e konfliktit familjar;  
h) ai ose ajo kanë ndonjë formë tjetër të problemit psiko-social që i bën ata 

persona në nevojë.  
9.4. Qendra për punë sociale mban një regjistër të familjeve dhe të fëmijëve në 

nevojë të cilët jetojnë në territorin e saj, nuk gëzojnë përkrahje nga familja ose 
komuniteti ose kanë vështirësi që të përkujdesen për fëmijët e tyre, ose kur f 
mija është në rrezik ngase lihet pasdore, shfrytëzohet, abuzohet ose në çfarëdo 
forme tjetër dëmtohet. Qendra për punë sociale cakton vizita të rregullta për ato 
familje në nevojë që gjenden në regjistrin për shërbime sociale dhe familjare nga 
një person përgjegjës, në mënyrë që të krijohet siguria dhe mirëqenia e fëmijës 
dhe t’i sigurohet familjes çfarëdo shërbimi që konsiderohet i arsyeshëm.  

9.5. Në përmbushjen e detyrave të veta sipas Kodit për të miturit, qendra e punës 
sociale në rolin e organit të kujdestarisë siguron që shërbimet e ofruara në bazë 
të mandatit që ka janë në përputhje me obligimet që përmban Konventa 
Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.  

9.6. Në rastin kur gjykata njofton QPS-në për procedurat ndaj fëmijës dhe ai fëmijë 
apo familja e tij i janë të njohura, QPS-ja ka për detyrë t’i ofrojë gjykatës 
çfarëdo informate apo këshille me rëndësi për menaxhimin e duhur të rastit.  

 
Mbrojtja e Fëmijëve 

 
Neni 10 

 
10.1. Interesat më të mira të fëmijës zakonisht përmbushen kur nevojat e zhvillimit të 

tyre fizik dhe psikologjik plotësohen brenda kontekstit të familjes natyrore të tij. 
Prandaj Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale dhe ata që veprojnë në emër 
të saj duhet të bëjnë çdo përpjekje të promovojnë mirëqenien e fëmijës në suaza 
të familjeve të tyre biologjike përmes ofrimit të përkujdesjes dhe këshillimit 
social dhe, në raste të jashtëzakonshme, asistencës materiale.  

10.2. Vetëm në rrethanat kur ka arsye për të dyshuar se një fëmijë është duke pësuar 
dëm serioz në shëndetin e tij fizik ose mendor, ose është në rrezik për diçka të 
tillë brenda familjes së tij, mund të merret në konsideratë heqja e tij nga 
përkujdesja e prindit ose prindërve ose përkujdesësit tjetër të tij.  

10.3. Përveç në rast të masave afatshkurtra emergjente, fëmija nuk hiqet nga 
përkujdesja e prindit ose prindërve ose përkujdesësve të tij pa pëlqimin e tyre 
apo pa urdhër të gjykatës.  

10.4. Nëse një nëpunës i shërbimeve sociale, i miratuar nga Departamenti i 
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Mirëqenies Sociale për këtë destinim, ka arsye të besojë se ekziston rrezik serioz 
imediat për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e një fëmije, ai profesionist 
mundet, me kompetencat që ka, të hyjë në çdo ndërtesë dhe të vendosë fëmijën 
në një vend të sigurt ku do t’i ofrohet përkujdesja për një periudhë të caktuar jo 
më të gjatë se shtatëdhjetë e dy orë.  

10.5. Para se të skadojë ky afat, në qoftë se QPS-ja nuk e ka pëlqimin e prindit/ërve, 
rasti duhet të paraqitet para një gjyqtari i cili mundet, nëse konsideron se ka 
arsye të mjaftueshme, të lëshojë një urdhër për vlerësim për një periudhe deri në 
njëzetenjë ditë, që të mundësohet zhvillimi i hetimeve dhe vlerësimeve të 
mëtutjeshme, dhe para përfundimit të këtij afati çështja duhet të shtrohet para 
gjykatës për shqyrtim të mëtejshëm.  

10.6. Çdo pjesëtar i profesionit të mësuesisë, infermierisë, mjekësisë, stomatologjisë, 
psikologjisë ose i policisë apo profesionist tjetër që ka për detyrë përkujdesjen 
për fëmijët, i cili dyshon ose ka dëshmi se një fëmijë vuan nga abuzimi fizik, 
seksual ose psikologjik nga ana e prindit ose përkujdesësit të tij është i obliguar 
me këtë ligj që t’ia raportojë çështjen drejtorit të qendrës përkatëse të punës 
sociale. Pamundësia e grupeve të cekura më lart për të vepruar asisoji mund të 
sanksionohet sipas ligjit në fuqi.  

10.7. Kur një qendër për punë sociale bëhet me dije se ka arsye për të dyshuar se një 
fëmijë që jeton ose gjendet në territorin e saj, është i braktisur ose bonjak ose 
duke vuajtur ose i kërcënuar nga çfarëdo forme e dhunës fizike apo mendore, 
lëndimi ose abuzimi, lënia pasdore ose trajtimi neglizhent, keqtrajtimi ose 
shfrytëzimi, duke përfshirë abuzimin seksual, përderisa është nën përkujdesjen e 
prindit(ërve) ose çfarëdo personi tjetër që kujdeset për fëmijën, qendra për punë 
sociale duhet të marrë çdo hap të nevojshëm për ruajtjen e sigurisë së fëmijës, të 
raportojë pa vonesë çështjen tek Departamenti i Mirëqenies Sociale dhe të 
zhvillojë vlerësim gjithëpërfshirës profesional të nevojave të fëmijës për 
mbrojtje.  

10.8. Në rrethanat kur ka arsye për të dyshuar se fëmija është jashtë kontrollit të 
prindërve të tij ose personave që kanë përgjegjësinë për t’u kujdesur për të, në 
përmasat sa sjellja e tyre dhe mënyra e tyre e jetesës paraqet rrezik serioz për 
mirëqenien, shëndetin dhe sigurinë e tyre dhe të të tjerëve, atëherë drejtori i 
qendrës për punë sociale duhet të bëjë një vlerësim gjith përfshirës profesional 
për nevojat e fëmijës për shërbime sociale dhe familjare.  

10.9. Është detyrë e çdo profesionisti që ka pasur kontakt me fëmijën, i cili i 
nënshtrohet vlerësimit gjithëpërfshirës profesional nga ana e një QPS-je që të 
bashkëpunojë dhe të asistojë gjatë vlerësimit kur është e mundur.  

10.10. Kur dyshohet në abuzimin e ndonjë fëmije, organet për zbatimin e ligjit kanë për 
detyrë që t’i ndihmojnë qendrës për punë sociale në vlerësimin e saj 
gjithëpërfshirës profesional të nevojave të fëmijës për shërbime sociale dhe 
familjare dhe të zhvillojë hetimet e veta kriminale nëse rrethanat e arsyetojnë 
këtë. 

10.11. Pas përfundimit të vlerësimit gjithëpërfshirës profesional të nevojave të fëmijës 
për shërbime sociale dhe familjare, qendra për punë sociale i dërgojë pa vonesë 
raportin Departamentit për Mirëqenie Sociale. Nëse Departamenti konsideron se 
ka arsye për të kërkuar masa mbrojtëse, ka për detyrë të udhëzojë drejtorin e 
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qendrës përkatëse për punë sociale që ta dërgojë çështjen para gjykatës dhe në 
emër të tij të parashtrojë kërkesë që gjykata të urdhërojë caktimin e kujdestarit.  

10.12. Drejtori i qendrës për punë sociale mund të parashtrojë kërkesën për një urdhër 
për vlerësim deri në njëzet e një ditë, ose për një urdhër për kujdestari.  

10.13. Me rastin e parashtrimit të kërkesës për urdhër vlerësimi drejtori i QPS-së duhet 
të paraqesë dëshmi para gjykatës se vlerësimi i përligjur i nevojave të fëmijës 
nuk ka qenë e mundur të bëhet pa një autorizim të tillë.  

10.14. Me rastin e parashtrimit të kërkesës për urdhër kujdestarie, drejtori i QPS-së 
duhet t’i vërtetojë gjykatës vlerësimin e saj se fëmija ka nevojë për mbrojtje nga 
gjykata dhe se të gjitha alternativat e arsyeshme janë marrë në konsideratë para 
se të shtrohet çështja në gjyq.  

10.15. Me rastin e shqyrtimit të kërkesës për urdhër kujdestarie gjykata do t’u kushtojë 
rëndësi të veçantë:  
a) dëshirave dhe ndjenjave të verifikuara të fëmijës në fjalë,  
b) nevojave fizike, emocionale dhe arsimore të tij,  
c) efektit të pritshëm në të për shkak të ndryshimit të cilësdo rrethanë të tij,  
d) moshës, gjinisë, prejardhjes së tij dhe çfarëdo karakteristike që ai/ajo mund 

ta ketë e që gjykata e konsideron relevante,  
e) çfarëdo dëmtimi që ka pësuar ose është në rrezik ta pësojë fëmija,  
f) sa është i aftë secili nga prindërit e fëmijës, dhe çdo person tjetër lidhur me 

të cilin gjykata e konsideron këtë çështje relevante për plotësimin e 
nevojave të tij,  

g) përmasat e kompetencave në dispozicion të gjykatës për t’u marrë në 
mënyrë adekuate me rastin.  

10.16. Nëse gjykata konsideron se fëmija ka nevojë për përkujdesje dhe mbrojtje, është 
e autorizuar të nxjerrë një urdhër kujdestarie në lidhje me fëmijën. Gjykata 
duhet të cekë kushtet e urdhrit që vlejnë për secilin rast individual.  

10.17. Opsionet që i ka gjykata në dispozicion në suaza të urdhrit të kujdestarisë janë:  
a) mbikëqyrja e fëmijës dhe kushteve të tij të jetesës nga nëpunësi i 

shërbimeve sociale i pranuar nga Departamenti i Mirëqenies Sociale për 
këtë qëllim, përderisa është nën përkujdesje të prindit(ërve) ose 
përkujdesësit të tij,  

b) të drejtat e kujdestarisë të ndara në mes prindit(ërve) ose përkujdesësit(ve) 
dhe Departamentit të Mirëqenies Sociale,  

c) të drejtat e kujdestarisë të bartura tek Departamenti i Mirëqenies Sociale, 
gjersa fëmija vazhdon të qëndrojë në shtëpi,  

d) të drejtat e kujdestarisë të bartura te Departamenti i Mirëqenies Sociale me 
kërkesë që përkujdesja për fëmijën të bëhet larg prindit(ve) ose 
përkujdesësit(ve) të tij,  

e) nëse fëmija nuk jeton me prindërit e tij, duhet të bëhen përgatitjet dhe 
marrëveshjet që fëmija të ketë qasje tek prindi(rit) ose përkujdesësi(t) e tij,  

f) kohëzgjatjen sa do të jetë fuqi urdhri para se të merret në rishqyrtim.  
10.18. Është detyrë e drejtorit të qendrës për punë sociale të sigurojë përmbushjen e 

kërkesave dhe kushteve të urdhrit të kujdestarisë.  
10.19. Prindërit dhe përkujdesësit, fëmija i të cilëve është subjekt i urdhrit të 

kujdestarisë ndihmohen nga qendra për punë sociale, ku është e mundshme, që 
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t’i ndryshojnë rrethanat e tyre në mënyrë që t’u mundësohet rimarrja e të 
drejtave dhe përgjegjësive prindore.  

10.20. Rastet e fëmijëve për të cilët është në fuqi një urdhër kujdestarie rishqyrtohen 
nga qendra për punë sociale në emër të Departamentit për Mirëqenie Sociale së 
paku një herë në gjashtë muaj dhe, nëse rrethanat në familjen e fëmijës kanë 
ndryshuar deri në atë masë sa që urdhri nuk është më i nevojshëm ose i 
përshtatshëm, duhet të parashtrohet kërkesë para gjykatës për tërheqjen e tij.  

 
Format alternative të përkujdesjes për Fëmijët 

 
Neni 11 

 
11.1. Qendra për punë sociale, në emër të Departamentit për Mirëqenie Sociale ka për 

detyrë të përkujdeset dhe është e obliguar të veprojë çdoherë si prind i mirë ndaj 
një fëmije:  
a) bonjak pa të dy prindërit,  
b) që është dhënë për adoptim nga prindi ose prindërit e tij,  
c) që është braktisur,  
d) të cilit nuk i dihen prindërit,  
e) që i është dhënë qendrës për punë sociale në përkujdesje të përkohshme nga 

prindi ose prindërit e tij,  
f) që i është dhënë për përkujdesje Departamentit nga ana e gjykatës.  

11.2. Nëse një fëmijë është jetim, pa të dy prindërit, dhe i jepet përkujdesje adekuate 
nga një individ ose familje, e cila nuk ka lidhje farefisnie me të, atëherë 
Departamenti, përmes qendrës për punë sociale në territorin ku fëmija jeton, 
merr masat që kjo situatë të rregullohet nëpërmjet institucionit të kujdestarisë. 
Në këto rrethana, Departamenti mund të paguajë ndihma financiare që janë 
adekuate për përkujdesjen dhe mbajtjen e fëmijës.  

11.3. Në rast se prindërit e fëmijës së braktisur janë të panjohur, ose fëmija i është 
dhënë Departamentit për adoptim, Departamentit merr masat për sigurimin e 
përkujdesjes adekuate afatgjatë të fëmijës.  

11.4. Në raste të veçanta, kur vlerësimi profesional i nevojave të fëmijës sugjeron se 
ai/ajo do të përfitonte nëse këshillimi dhe përkujdesja sociale i ofrohet jashtë 
shtëpisë së tij, dhe prindi ose prindërit ose përkujdesësi parashtrojnë kërkesën 
për këtë, kurse fëmija është konsultuar dhe dëshirat e tij janë marrë në 
konsideratë, atëherë fëmija mund të vendoset nga qendra për punë sociale në një 
vend tjetër prej shtëpisë së tij. Në rrethana të tilla prindi ose prindërit mbajnë të 
drejtat dhe përgjegjësitë e tyre prindore dhe mund të kthejnë fëmijën në shtëpi 
menjëherë pasi të kërkojnë nga qendra për punë sociale. Kur subjekt i një 
kërkese të tillë është një i mitur dhe ata nuk japin pëlqimin për këtë, prindërve 
mund t’u hiqet e drejta e përkujdesjes prindore me anë të një urdhri kujdestarie 
nga ana e gjykatës.  

11.5. Në asnjë rrethanë fëmija që merret në përkujdesje nga qendra për punë sociale 
sipas pikës së mësipërme 10.4, nuk vendoset në një institucion ndëshkimor.  

11.6. Sa i përket fëmijës që i është besuar Departamentit për përkujdesje nga gjykata, 
gjykatësi specifikon në urdhrin e kujdestarisë kushtet sipas të cilave 
Departamenti ushtron këtë përgjegjësi.  
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11.7. Në mënyrë që të ushtrojë përgjegjësitë e tij për fëmijët që merren në përkujdesje 
të tij Departamenti siguron, sipas nevojave të secilit fëmijë individual, 
përkujdesje rezidenciale, strehim familjar ose vendosje në adoptim.  

11.8. Me qëllim që ta ndihmojë Departamentin në organizimin dhe mbikëqyrjen e 
përkujdesjes së fëmijëve për të cilët ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë, Ministria 
emëron një panel për vendosje të fëmijëve.  

11.9. Ky panel ka funksionet vijuese:  
a) zgjedhjen e prindërve strehues familjarë,  
b) zgjedhjen e prindërve adoptues,  
c) vendosjen e fëmijëve me prindërit strehues familjarë,  
d) zgjedhjen e prindërve adoptues për fëmijët.  

11.10. Paneli për vendosjen e fëmijëve drejtohet nga drejtori i Departamentit për 
Mirëqenie Sociale ose nga një person tjetër i caktuar nga ai dhe ka shtatë anëtarë 
të emëruar nga Departamenti i Mirëqenies Sociale në bazë të ekspertizës dhe 
përvojës së tyre relevante profesionale.  

11.11. Departamenti i Mirëqenies Sociale mban një regjistër unik të prindërve strehues 
familjar në Kosovë.  

11.12. Prindërit potencialë të strehimit familjar vlerësohen nga një nëpunës i 
shërbimeve sociale i miratuar nga Departamenti i Mirëqenies Sociale për këtë 
destinim dhe raportet e tyre merren në shqyrtim nga paneli për vendosjen e 
fëmijëve, i cili vendosë për përfshirjen e tyre në regjistër.  

11.13. Vendimet në lidhje me vendosjen e fëmijëve individualë me prindërit strehues 
familjarë merren nga paneli i lartpërmendur pas shqyrtimit të nevojave dhe 
rrethanave të fëmijës dhe përshtatshmërisë së prindërve strehues familjarë që t’i 
plotësojnë ato.  

11.14. Fëmija vendoset vetëm në një familje, e cila me familjen e tij ka të përbashkët 
prejardhjen etnike, gjuhësore, kulturore dhe religjioze.  

11.15. Qendra për punë sociale në territorin e së cilës fëmija është vendosur në strehim 
familjar, cakton një nëpunës të shërbimeve sociale që ta vizitojë atë së paku një 
herë në muaj, në mënyrë që të sigurohet se atij i ofrohet përkujdesje adekuate 
dhe t’u japë prindërve strehues familjarë çfarëdo këshille ose udhëzimi të 
dobishëm për përkujdesjen e fëmijës.  

11.16. Të gjitha vendimet ose pëlqimet e rëndësishme lidhur me shëndetin dhe 
mirëqenien e fëmijës në strehim familjar bëhen nga qendra për punë sociale në 
territorin e së cilës është vendosur fëmija, pas konsultimit me prindin ose 
prindërit natyrorë të fëmijës, nëse kjo është e mundur.  

11.17. Në rast të vendosjes së pasuksesshme ose të papërshtatshme, paneli mund të 
urdhërojë heqjen e fëmijës nga përkujdesja e prindërve që e kanë marrë në 
strehim familjar.  

11.18. Kur prindërit strehues familjarë konsiderohen në përgjithësi të papërshtatshëm 
për këtë detyrë, ata mund të hiqen nga regjistri nga ana e panelit.  

11.19. Nëse, gjatë strehimit familjar, një fëmijë lëndohet rëndë ose vdes, është detyrë e 
Ministrisë që të inicioi zhvillimin e hetimeve mbi rrethanat dhe të ndërmarrë çdo 
masë të nevojshme pasuese.  

11.20. Departamenti i Mirëqenies Sociale obligohet të sigurojë që fëmijët nën 
përkujdesje të tij të jenë në mënyrë adekuate të përkujdesur materialisht. Për 
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këtë do t’u japë prindërve strehues familjarë ndihma adekuate financiare për 
mbajtjen e fëmijës i cili është vendosur tek ata dhe, kur është e nevojshme, të 
mbulojë çdo shpenzim shtesë, duke përfshirë edhe shpenzimet mjekësore.  

11.21. Departamenti i Mirëqenies Sociale, përmes panelit për vendosje të fëmijëve, 
është organi i vetëm në Kosovë përgjegjës për hartimin e listave të prindërve 
potencialë adoptues dhe vendosjen e fëmijëve në familjet e propozuara nga 
QPS-të.  

11.22. Çdo person apo persona që planifikojnë adoptim jashtë dispozitave të këtij Ligji 
apo tentojnë që këtë t’a bëjnë mund të sanksionohen sipas ligjit në fuqi.  

11.23. Çdo profesionist që ushtron presion të papërballueshëm ndaj një prindi ose 
prindërve për ta dhënë fëmijën e tyre për adoptim, konsiderohet fajtor për 
shkelje flagrante profesionale mund të sanksionohen sipas ligjeve në fuqi.  

11.24. Paneli për vendosjen e fëmijëve, mban një regjistër të personave, të cilët i 
miraton si prindër adoptues pas shqyrtimit të vlerësimeve dhe kërkimeve të bëra 
në emër të tij nga një nëpunës i caktuar i shërbimeve sociale.  

11.25. Në mënyrë që të mbrojë të drejtat e fëmijëve të cilët mund të jenë subjekt i 
kërkesave për adoptim nga njerëzit që jetojnë jashtë Kosovës, paneli për 
vendosjen e fëmijëve ka detyrat vijuese:  
a) të sigurojë se ka përputhshmëri me kërkesat e Konventës së Hagës mbi të 

Drejtën Private, Konventën për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Bashkëpunimin 
në Lidhje me Adoptimin Ndërshtetëror,  

b) të vendosë dhe të zhvillojë marrëdhënie bashkëpunimi me organet përkatëse 
për adoptim në vendet pranuese potenciale,  

c) të vendosë kriteret që duhen zbatuar për adoptim ndërshtetëror,  
d) të mundësojë procedurat e nevojshme ligjore për kryerjen e adoptimit 

ndërshtetëror siç përcaktohet nga Konventa e Hagës.  
 

Shërbimet për të rriturit 
 

Neni 12 
 
12.1. Në bashkëpunim me familjet, komunitetet, organizatat joqeveritare dhe organet 

tjera të parashikuara me ligj, komuna ofron përkujdesje sociale, këshillim dhe, 
në raste të veçanta, ndihmë materiale për njerëzit që kanë nevojë për shërbime 
sociale e që jetojnë në territorin e saj, duke u mbështetur në vlerësimin e 
nevojave të tyre për shërbime të tilla dhe në mundësinë e komunës që t’i kryejë 
ato në mënyrë të arsyeshme.  

12.2. Ministria ka përgjegjësinë e gjithmbarshme për themelimin dhe mbikëqyrjen e 
institucioneve rezidenciale, strehimoreve të mbrojtura dhe strehimoreve 
emergjente për njerëzit në nevojë në Kosovë.  

12.3. Asnjë komunë ose organizatë joqeveritare nuk mund të themelojë një objekt 
rezidencial për njerëzit në nevojë pa lejen e Ministrisë.  

12.4. Komunat mund të sigurojnë ndihma financiare ose ndihmë tjetër për njerëzit në 
nevojë, ose për ata që kujdesen për nevojtarët që dëshirojnë të bashkohen për të 
formuar grupe për ndihmë reciproke, vetë ndihmë dhe vetë përkrahje.  

12.5. Qendrat për punë sociale, me kërkesën e nevojtarëve, mban një regjistër të 
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njerëzve në nevojë që jetojnë në territorin e tyre, të cilëve iu mungon përkrahja 
nga familja ose komuniteti dhe kanë vështirësi për të mbajtur veten e tyre, ose 
janë në rrezik ngase lihen pasdore, shfrytëzohen apo abuzohen nga të tjerët ose 
janë të kërcënuar nga çfarëdo forme tjetër e dëmtimit. Qendra për punë sociale 
për njerëzit në nevojë që janë në regjistër cakton vizita të rregullta nga një 
person përgjegjës, në mënyrë që të monitorohet siguria dhe mirëqenia e tyre.  

 
Mbrojtja e të rriturve në rrezik 

 
Neni 13 

 
13.1. Në rastet kur një QPS vihet në dijeni se ka dëshmi se një i rritur nuk është në 

gjendje të përkujdeset për veten për arsye të aftësive të kufizuara mendore ose 
është i lënë pasdore, i shfrytëzuar ose abuzuar nga të tjerët për shkak të moshës, 
dobësisë ose aftësisë së kufizuar fizike ose mendore, frikës se ata do ta 
dëmtojnë, ose për shkak të faktorëve të tjerë është i rrezikuar deri në atë masë sa 
që i mungon zotësia që të veprojë në emër të vet, drejtori i qendrës për punë 
sociale në territorin ku ai/ajo jeton ose gjendet, duhet të ndërmarrë pa vonesë të 
gjitha hapat e nevojshëm për sigurinë e tij. 

13.2. Nëse ka baza të arsyeshme për të dyshuar se personit të rrezikuar i mungon 
zotësia për të vepruar në emër të vet dhe se është e nevojshme për ta mbrojtur të 
rriturin nga rreziku serioz, drejtori i qendrës përkatëse për punë sociale duhet të 
paraqesë pranë gjykatës kërkesën për një urdhër kujdestarie.  

13.3. Para dhënies së urdhrit të kujdestarisë, gjykatësi duhet të bindet se ka arsye të 
mjaftueshme për të arsyetuar një masë të tillë, sepse për shkak të paaftësisë 
mendore ose fizike nga subjekti i kërkesës nuk mund të pritet në mënyrë të 
arsyeshme që të veprojë në emër të vet.  

13.4. Një urdhër i tillë specifikon hapat që drejtori i qendrës për punë sociale është 
kompetent t’i ndërmarrë në mënyrë që të mbrojë shëndetin, sigurinë dhe 
mirëqenien e personit për të cilin jepet urdhri. Kompetencat që i ka gjykata në 
dispozicion janë:  
a) Mbikëqyrja e rrethanave të jetesës të të rriturit të rrezikuar nga ana e një 

profesionisti të caktuar nga Departamenti i Mirëqenies Sociale për këtë 
qëllim, gjersa ai/ajo qëndron në shtëpinë e tij;  

b) Urdhëresa për Departamentin e Mirëqenies Sociale për të vendosur të 
rriturin, i cili mendërisht nuk është i aftë për t’u kujdesur për veten në një 
objekt të përshtatshëm rezidencial;  

c) Urdhëresa për palët e treta që të ndërprejnë kontaktet me të rriturin e 
rrezikuar i cili është subjekt i urdhrit të kujdestarisë;  

d) Specifikimi i kohëzgjatjes sa do të jetë urdhëri në fuqi para se të skadojë ose 
të rishikohet.  

13.5. Personi i cili është subjekt i një urdhri kujdestarie nuk mund të mbahet asesi në 
një institucion ndëshkimor.  

13.6. Nëse është e nevojshme, gjykatat mund të urdhërojnë Shërbimin Policor të 
Kosovës që ta ndihmojë qendrën për punë sociale në zbatimin e urdhrit të 
kujdestarisë.  
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13.7. Drejtori i qendrës për punë sociale, në emër të Departamentit për Mirëqenie 
Sociale, siguron që të përmbushen kushtet e urdhrit të kujdestarisë.  

13.8. Drejtori i qendrës për punë sociale paraqet kërkesën për tërheqjen e urdhrit të 
kujdestarisë sapo të pushojë së ekzistuari nevoja për të. Departamenti i 
Mirëqenies Sociale duhet ta rishqyrtojë së paku një herë në vit dhe gjykata çdo 
tri vjet, nëse ndërkohë nuk është bërë kërkesë për tërheqjen e tij.  

13.9. Kur ka shqetësim të arsyeshëm për rrezikun imediat të dëmtimit serioz të 
shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies së një të rrituri të rrezikuar dhe ekzistojnë 
dëshmi se atij i mungon aftësia fizike ose mendore që të veprojë në emër të tij, 
nëpunës i shërbimeve sociale i qendrës për punë sociale, i miratuar për këtë 
qëllim që të veprojë në emër të Departamentit të Mirëqenies Sociale, mundet në 
bazë të gjykimit të tij që t’i parashtrojë gjykatës një kërkesë për një urdhër për 
mbrojtje emergjente.  

13.10. Para se të japë urdhrin për mbrojtje emergjente, gjykatësi duhet të bindet se ka 
dëshmi të mjaftueshme prima facia për të arsyetuar një masë të tillë dhe ka baza 
të arsyeshme që të besohet se, për shkak të paaftësisë fizike dhe mendore, frikës, 
kërcënimit ose ndonjë arsye tjetër të rëndësishme, nuk mund të pritet që subjekti 
i kërkesës që të veprojë në emër të vet në mënyrë të arsyeshme.  

13.11. Efekti i urdhrit për mbrojtje emergjente është që të lejojë nëpunësin e 
shërbimeve sociale të qendrës për punë sociale i cili ka parashtruar kërkesën, në 
emër të Departamentit të Mirëqenies Sociale, të hyjë në çdo godinë dhe ta sjellë 
subjektin e urdhrit në një vend të sigurt ku mund të mbrohet nga rreziku dhe ku 
mund të vlerësohen nevojat mjekësore, sociale dhe psikologjike të tij. Gjykatësi 
i cili jep urdhrin emergjent mund të urdhërojë policinë ose personelin mjekësor 
ose që te dyja bashkë që ta shoqërojnë nëpunësin e shërbimeve sociale të 
qendrës për punë sociale që të ndihmojnë në zbatimin e urdhrit për mbrojtje 
emergjente. Kushdo që pengon nëpunësin e shërbimeve sociale në ekzekutimin 
e urdhrit për mbrojtje emergjente bën kundërvajtje sipas Kodit penal të Kosovës.  

13.12. Kohëzgjatja e urdhrit për mbrojtje emergjente është shtatë ditë. Pas skadimit të 
afatit, çështja duhet të paraqitet para gjykatës për shqyrtim të mëtutjeshëm.  

13.13. Një i rritur i rrezikuar, i cili është subjekt i urdhrit për mbrojtje emergjente dhe i 
cili ka aftësi mendore për të shprehur gjykimin e tij, është i lirë të refuzojë që të 
shkojë në vend të sigurt ose të largohet në çdo kohë nga vendi i sigurt në të cilin 
është sjellë dhe me këtë urdhri automatikisht skadon.  

 
Këshilla Ekspertësh për Gjykatat 

 
Neni 14 

 
14.1. Në rastet kur një gjykatë merret me fëmijë gjatë seancave penale ose civile, duke 

përfshirë, por pa u kufizuar me seancat e drejtësisë për të mitur, dhe rastet e 
besimit të fëmijëve, ose në rastet kur është involvuar mirëqenia e një të rrituri të 
rrezikuar, gjykata mund të kërkojë nga qendra për punë sociale zhvillimin e 
hetimeve dhe ofrimin e vlerësimit profesional të rrethanave sociale të personit 
në fjalë dhe të bëjë rekomandime për mirëqenien e tij të ardhshme.  

14.2. Me marrjen e kërkesës së tillë nga gjykata, drejtori i qendrës përkatëse për punë 
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sociale urdhëron fillimin e një hetimi të tillë nga ana e një nëpunësi të 
shërbimeve sociale të miratuar për këtë destinim dhe i siguron gjykatës raportin 
e kërkuar. Raportet e tilla duhet t’i dorëzohen gjykatës jo më vonë se 21 ditë pas 
bërjes së kërkesës, përveç nëse në kërkesë nuk është përcaktuar ndryshe.  

14.3. Gjykata nuk merr vendim përfundimtar në një rast ku nevojitet raporti i tillë 
derisa nuk i ka vlerësuar se duhet përmbajtjen dhe rekomandimet e tij.  

 
Dispozitat të tjera 

 
Neni 15 

 
15.1. I gjithë komunikimi verbal, i shkruar ose elektronik lidhur me ofrimin e 

shërbimeve sociale dhe familjare në mes të një individi ose një familje që 
shfrytëzon shërbime të tilla dhe profesionistit të shërbimeve sociale dhe 
familjare trajtohet me mirëbesim. Informacioni i tillë ndahet me të tjerët vetëm 
aq sa është e nevojshme për të ofruar shërbimin, ose për të mbrojtur sigurinë e 
një të rrituri ose fëmije të rrezikuar nga dëmtimi ose nëse ka interes më të lartë 
publik ose me urdhëresë gjyqësore.  

15.2. Çdo profesionist i shërbimeve sociale dhe familjare i cili nga pakujdesia, me 
paramendim ose nga keqdashja shpërndan informacionin lidhur me ndonjë rast 
tek palët e treta të paautorizuara, do të jetë fajtor për shkelje flagrante 
profesionale dhe mund t’i nënshtrohet ndjekjes penale sipas nenit 189 të Kodit 
Penal të Kosovës.  

15.3. Çdo person ose përfaqësues i çdo personi, i cili beson se është diskriminuar në 
mënyrë të padrejtë dhe të paligjshme ose për arsye tjera i janë mohuar shërbimet 
adekuate sociale dhe familjare, ka të drejtën që të ankohet.  

15.4. Në rastet kur një individ ose një familje janë të pakënaqur me vendimin e 
nëpunësit të shërbimeve sociale në lidhje ofrimin e shërbimeve sociale dhe 
familjare, ose refuzimin e ofrimit të shërbimeve të tilla ose me cilësinë e 
shërbimit të ofruar, mund të kërkojnë që drejtori i QPS-së përkatëse të 
rishqyrtojë rastin e tyre.  

15.5. Drejtori i QPS-së rishqyrton rastin brenda shtatë ditëve prej pranimit të kërkesës 
së tillë dhe ankuesit do t’ia japë përfundimet e tij me shkrim.  

15.6. Nëse ankuesi është i pakënaqur me përgjigjen e drejtorit, mund të ankohet 
zyrtarisht tek Departamenti.  

15.7. Departamenti i Mirëqenies Sociale krijon një komision për shqyrtimin dhe 
vendosjen e ankesave në lidhje me shërbimet sociale dhe familjare.  

15.8. Komisioni për ankesa kryesohet nga drejtori i Departamentit të Mirëqenies 
Sociale, ose i emëruari i tij, dhe ka katër anëtarë të tjerë, një drejtor të një QPS-
je e cila nuk është e lidhur me ankesën, një përfaqësues i komunës përkatëse dhe 
dy persona të pavarur të emëruar nga Departamenti.  

15.9. Brenda tridhjetë ditësh nga dita e marrjes së ankesës, Komisioni shqyrton 
ankesën dhe dokumentacionin relevant dhe sipas nevojës interviston 
dëshmitarët. Vendimet e veta ua përcjellë me shkrim palëve të ankesës.  

15.10. Nëse ankuesi është i pakënaqur me vendimin e Komisionit për ankesa, ai mund 
të ankohet tek Gjykata Supreme.  
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15.11. Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale nxjerrë udhëzime admnisitrative, 
procedura, udhëzime dhe akte të tjera nënligjore lidhur me ofrimin e shërbimeve 
sociale dhe familjare të cilat janë subjekt i këtij ligji.  

 
Dispozitat përfundimtare 

 
Neni 16 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe ditën e shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 
 
14.10.2005 
UNMIK/REG/2005/46 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 12 / 01 MAJ 2007 
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LIGJI Nr. 04/L-081 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-17 

PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-17 
PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE 

 
Neni 1 

 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Përkujdesja e drejtpërdrejtë 

sociale” ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Përkujdesja e drejtpërdrejtë sociale - nënkupton ofrimin e ndihmës për personat 
në nevojë sociale, në lidhje me punët e shtëpisë, kujdesin personal, lëvizshmërinë, 
komunikimin dhe mbikëqyrjen. Përkujdesja mund të ofrohet në shtëpinë e vetë 
personit, në një familje tjetër, në një qendër të specializuar të qëndrimit ditor ose 
në një institucion rezidencial. 

2. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Ndihma materiale” ndryshohet 
dhe riformulohet si vijon: 
Ndihma materiale - nënkupton sigurimin e parave, strehimit të përkohshëm, 
ushqimit, pagesës së shpenzimeve mjekësore, veshmbathjes ose çfarëdo nevoje 
tjetër të domosdoshme materiale urgjente për individin ose familjen, të cilët nuk 
kanë burim tjetër në dispozicion. 

3. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Person në nevojë” pas fjalës 
“territorin” shtohet togfjalëshi “e Republikës së” dhe teksti tjetër mbetet si në 
ligjin bazik.  

4. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Familje në nevojë” ndryshohet 
dhe riformulohet si vijon:  
Familje në nevojë - konsiderohet ajo familje kur njërit ose të dy prindërve apo 
kujdestarit u nevojitet ndihma në përkujdesjen për fëmijën për shkak të gjendjes së 
tyre ose gjendjes së fëmijës, në rrethana kur fëmija është duke pësuar dëmtim 
serioz për shkak të lënies pas dore, abuzimit nga ana e prindit ose prindërve të tij, 
për shkak të paaftësisë së prindit ose prindërve apo kujdestarit që të përkujdesen 
për të në mënyrë adekuate, ose i është ekspozuar mundësisë që të përjetojë diçka të 
tillë. 

5. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Nëpunës i shërbimeve sociale” 
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ndryshohet dhe riformulohet “Zyrtar i shërbimeve sociale” dhe teksti tjetër 
mbetet si në ligjin bazik.  

6. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. pas përkufizimit “Nëpunës i shërbimeve 
sociale” shtohet përkufizimi i ri “Qendra për Punë Sociale (QPS-ja)” me tekstin 
si vijon:  
Qendra për Punë Sociale (QPS) - është institucion publik profesional i nivelit 
komunal, kompetente për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale. 

7. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. përkufizimi “Organi i Kujdestarisë” 
ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Organi i Kujdestarisë - është organ komunal profesional kompetent për çështje 
sociale, përgjegjës për mbrojtjen e interesave të fëmijëve dhe të rriturve, i përbërë 
nga një grup ekspertësh që vepron në kuadër të Qendrës për Punë Sociale. 

 
Neni 2 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.1. fshihet fjala “e gjithmbarshme” dhe në fund të 

paragrafit fshihet togfjalëshi “ose sociale, pasuria, lindja ose diçka tjetër”.  
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.3. në fund të paragrafit fshihet togfjalëshi “si edhe 

të drejtën që këto shërbime t’i ofrojë vetë në mënyrë të drejtpërdrejtë nëse 
rrethanat e arsyetojnë këtë”.  

3. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.4. togfjalëshi “Ministria mban përgjegjësinë e 
drejtpërdrejtë dhe çfardo veprimi i tillë iniciohet nga qendra për punë sociale 
në emër të Ministrisë” zëvendësohet me togfjalëshin “Qendra për Punë Sociale 
mban përgjegjësinë e drejtpërdrejtë dhe çfarëdo veprimi i tillë iniciohet nga 
kjo qendër”.  

4. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi, 2.10. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
2.10. Me qëllim që, komunave ose organizatave që ofrojnë shërbime sociale dhe 

familjare në emër të saj, të ju mundësohet kryerja e këtyre funksioneve, 
Ministria do tu ndaj fonde vjetore për këtë destinim me një shpallje publike 
për blerjen e shërbimeve.  

 
Neni 3 

 
1. Titulli i nenit 3 të ligjit bazik “Roli i departamentit të mirëqenies sociale” 

zëvendësohet me titullin “Roli i departamentit përkatës”.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafët 3.1. dhe 3.2. fshihen nga teksti i ligjit dhe 

riformulohet në një paragraf 3.1. me tekstin si vijon:  
3.1. Ministria përmes departamentit përkatës:  

a) bashkëpunon me komunat, rrethet akademike, ministritë tjera dhe me 
palët e interesuara për ruajtjen e nivelit dhe përparimin e shërbimeve 
sociale dhe familjare;  

b) ofron propozime, sugjerime dhe këshilla për Ministrinë dhe Qeverinë e 
Republikës së Kosovës në lidhje me zhvillimin e politikave që kanë të 
bëjnë me shërbimet sociale dhe familjare.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.3. fshihet fjalia “mirëqenies sociale” dhe 
zëvendësohet me fjalën “përkatës”.  
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4. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.3. pas nën-paragrafit b. shtohet nën-paragrafi i ri 
b.a. me tekstin si vijon:  
b.a. licencimin e OJQ-ve të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe familjare.  

5. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.3. pas nën-paragrafit k. shtohen edhe katër nën-
paragrafë të ri l., m., n. dhe o. me tekstin si vijon:  
l) për promovimin, zhvillimin dhe begatimin e njohurive, shkathtësive dhe 

standardeve profesionale në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare.  
m) hulumtime në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare, nxit ngritjen 

profesionale të kuadrit nëpërmjet trajnimit dhe ofrimit të këshillimit për 
profesionistët.  

n) publikimit të doracakëve përkatës, raporteve për rezultatet e kërkimeve dhe 
materialeve promovuese.  

o) inspektimin, komisionimin e shërbimeve sociale dhe familjare në institucionet 
e përcaktuara me ligj, si dhe në organizatat joqeveritare dhe në sektorin privat. 
Në lidhje me këto aktivitete përpilon një raport vjetor me shkrim.  

6. Neni 3 i ligjit bazik, pas paragrafit 3.3. shtohen edhe dy paragrafë të ri 3.3.a. dhe 
3.3.b. me tekstin si vijon: 
3.3.a. për funksionimin dhe specifikimin e aktiviteteve në nën-paragrafët l., m., 

dhe n. të këtij ligji, Ministria, nxjerr akt nënligjor. 
3.3.b. për funksionimin dhe specifikimin e aktiviteteve në nën-paragrafin o. të 

paragrafit 3.3. të këtij ligji, Ministria, nxjerr akt nënligjor. 
7. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.4. fshihet nga teksti i ligjit.  
8. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi, 3.6. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

3.6. Të gjithë ofruesit e shërbimeve sociale dhe familjare duhet të 
bashkëpunojnë në vazhdimësi me zyrtarët e departamentit përkatës që bëjnë 
monitorimin dhe inspektimin e shërbimeve sociale dhe familjare dhe të 
bëjnë të mundshme që menjëherë të shikohen në mënyrë të papenguar të 
gjitha shënimet, dokumentet dhe personat të cilat i kërkon. Në të kundërtën, 
mosbashkëpunimi me Ministrinë në mënyrë të vazhdueshme, mund të 
rezultojë me ndalimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare. 

9. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.7 pas fjalës “departamentit” shtohet fjala 
“përkatës”. 

 
Neni 4 

 
Neni 4 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 5 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.3. shtohen dy paragrafë të ri 5.3.a. dhe 5.3.b. 

me tekstin si vijon: 
5.3.a. Këshilli licencon trajner në fushën e shërbimeve sociale dhe mund të 

autorizoj ekspert vendor nga rradhët e veta dhe jashtë tij, ne ofrimin e 
trajnimit për profesioniste të shërbimeve sociale dhe familjare; 

5.3.b. Këshilli për licencimin apo certifikimin e trajnimeve mund të ketë rolin 
edukativo arsimor për të gjithë profesionistët, OJQ dhe organizatave 
qeveritare të cilët merren me shërbime sociale dhe familjare. 
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2. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.6. shtohen dy paragrafë të ri 5.6.a. dhe 5.6.b. 
me tekstin si vijon: 
5.6.a. Kundër vendimeve të Këshillit mund të bëhet ankesë te Komisioni për 

Ankesa dhe Parashtresa i Këshillit. 
5.6.b. Anëtarët e Këshillit për licencim, nuk mund të jenë njëkohësisht edhe 

anëtarë të Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa. 
3. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.7. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

5.7. Kundër vendimeve të këtij Komisioni, pala e pakënaqur, përmes padisë, 
mund të hapë konflikt administrativ pranë Gjykatës kompetente të 
Republikës së Kosovës.  

4. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.8. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
5.8. Këshilli ka njëzetenjë (21) anëtarë me mandat katër (4) vjeçar, me mundësi 

të rizgjedhjes edhe për një mandat.  
5. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.9. në fillim të paragrafit togfjalëshi “Pas tri viteve 

tё para tё punës së tij” fshihet ndërsa teksti tjetër mbetet si në ligjin bazik.  
6. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.12. fshihet nga teksti i ligjit.  
7. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.17. togfjalëshi “shumica e absolute” 

zëvendësohet me togfjalëshin “nga 2/3 e të gjithë anëtarëve”.  
8. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.31. fshihet nga teksti i ligjit.  
9. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.32. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

5.32. Anëtarët e Këshillit, për pjesëmarrje dhe shërbime që ofrojnë në kuadër të 
Këshillit, do të kompenzohet nga Ministria dhe donatorët e ndryshëm.  

10. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.34 pas togfjalëshit “Këshilli financohet” shtohet 
fjala “edhe”.  

11. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.34. shtohet një paragraf i ri 5.34.a. me tekstin 
si vijon:  
5.34.a. Të hyrat të cilat realizohen nga pagesat e taksave të regjistrimit për 

profesionistët e shërbimeve sociale dhe familjare do t’i takojnë Buxhetit të 
Republikës së Kosovës. 

12. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.36. pas togfjalëshit “dhe regjistrohen në 
Këshillin” fshihet togfjalëshi “brenda tri (3) viteve tё fuqizimit tё kёtij ligji”.  

13. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.36. shtohet një paragraf i ri 5.37. me tekstin si 
vijon:  
5.37. Për përbërjen, institucionet këshilluese dhe funksionimin e Këshillit të 

Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare, Ministria nxjerr akt 
nënligjor. 

 
Neni 6 

 
1. Neni 6 i ligjit bazik, paragrafi 6.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

6.4. Drejtoratet marrin hapa për të identifikuar natyrën dhe përmasat e nevojës 
për shërbime sociale dhe familjare brenda territorit të tyre. Ato përgatisin 
plane vjetore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve sociale dhe 
familjare dhe mbajnë bazën e të dhënave dhe nxjerrin statistika sipas 
rekomandimeve të Ministrisë. Komuna, përmes drejtorive përkatëse, paraqet 
raport vjetor për aktivitete qe lidhen me shërbime sociale dhe familjare si 
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dhe raporte të veçanta në raste konkrete me rrezikshmëri apo interes të lartë, 
me kërkesën e Ministrisë.  

 
Neni 7 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.1. togfjalëshi “nëpunës i shërbimeve sociale” 

ndryshohet dhe zëvendësohet me togfjalëshin “Zyrtar i shërbimeve sociale” dhe 
pas togfjalëshit “që ia jep ky ligj”, fshihet e tërë fjalia në vazhdim.  

2. Neni 7 i ligjit bazik, pas paragrafit 7.2. shtohen edhe dy paragrafë të ri 7.2.a. dhe 
7.2.b. me tekstin si vijon:  
7.2.a. Organi i kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë është i autorizuar që të bëjë 

propozime për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve dhe të 
rriturve në nevojë sociale, të paraqesë fakte të cilat nuk janë përfshirë, të 
propozojë administrimin e provave të domosdoshme, të ushtrojë mjetet 
juridike dhe të ndërmarrë veprime të tjera ligjore. 

7.2.b. Gjykata, fton Organin e Kujdestarisë që të marrë pjesë në procedurë në të 
gjitha seancat gjyqësore dhe t’i dorëzojë atij të gjitha vendimet. 

3. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3. togfjalëshi “nëpunës i shërbimeve sociale” 
ndryshohet dhe zëvendësohet me togfjalëshin “Zyrtar i shërbimeve sociale”.  

4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.7 pas fjalës “QPS” fshihet fjala “mundet”.  
5. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.8. togfjalëshi “nëpunës i shërbimeve sociale” 

ndryshohet dhe zëvendësohet me togfjalëshin “Zyrtar i shërbimeve sociale”.  
 

Neni 8 
 
1. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.1. fjala “Departamentit” ndryshohet dhe 

zëvendësohet me fjalën “Ministrisë”.  
2. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.2. togfjalëshi “Departamenti i Mirëqenies 

Sociale” ndryshohet dhe zëvendësohet me togfjalëshin “Ministria përmes 
departamentit përkatës”.  

3. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.3. togfjalëshi “Departamenti i Mirëqenies 
Sociale” ndryshohet dhe zëvendësohet me togfjalëshin “Ministria përmes 
departamentit përkatës”.  

4. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.5 pas togfjalëshit “në nivel të Republikës së 
Kosovës” shtohet togfjalëshi “përmes procedurave të komisionimit dhe 
kontraktimit”.  

5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 8.6. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 9 
 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

10.1. Interesat më të mira të fëmijës përmbushen kur nevojat e zhvillimit të tyre 
fizik dhe psikologjik plotësohen brenda kontekstit të familjes natyrore të tij. 
Të gjithë subjektet duhet të bëjnë çdo përpjekje të promovojnë, mirëqenien 
e fëmijës në suaza të familjeve të tyre biologjike përmes ofrimit të 
përkujdesjes, mbrojtjes dhe këshillimit social dhe në raste të 
jashtëzakonshme, asistencës materiale.  
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2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.4. Nëse një zyrtar i shërbimeve sociale ka arsye të besojë se në një rast të 

caktuar ekziston rrezik serioz, imediat për shëndetin, sigurinë dhe 
mirëqenien e një fëmije, ai/ajo mundet sipas kompetencave që ka, të hyjë në 
çdo objekt banimi dhe të vendosë fëmijën në një vend të sigurt, ku do t’i 
ofrohet përkujdesja për një periudhë të caktuar, jo më të gjatë se shtatëdhjetë 
e dy orë (72). 

3. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.5. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.5. Para se të skadojë afati prej shtatëdhjetë e dy (72) orësh, nëse Organi i 

Kujdestarisë nuk siguron pëlqimin e prindit/prindërve ose kujdestarit, rastin 
duhet ta paraqesë në gjykatën kompetente e cila vendos për kujdestarinë e 
fëmijës. Kur rrethanat e kërkojnë, gjykata mund t’i japë urdhër Organit të 
Kujdestarisë për vlerësim brenda një periudhe prej njëzetenjë (21) ditësh, 
për të mundësuar hetime të mëtutjeshme.  

4. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.6 pas togfjalëshit “i nënshtrohet ndjekjes 
penale” fshihet togfjalëshi “sipas nenit 156 të Kodit Penal të Kosovës”. 

5. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.7 togfjalëshi “pa vonesë” zëvendësohet me 
togfjalëshin “24 orësh” dhe togfjalëshi “Departamenti i Mirëqenies Sociale”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “departamenti përkatës”. 

6. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.8 fjala “drejtori” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Organi i Kujdestarisë”. 

7. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.11. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.11. Pas përfundimit të vlerësimit gjithëpërfshirës profesional të nevojave të 

fëmijës për shërbime sociale dhe familjare, QPS-ja dërgon pa vonesë brenda 
njëzetekatër (24) orëve, njoftimin në drejtorinë përkatëse komunale. Nëse 
Organi i Kujdestarisë i QPS-së konsideron se ka arsye për të kërkuar masa 
mbrojtëse, ka për detyrë që çështjen ta dërgojë para gjykatës, me qëllim që 
gjykata të nxjerrë vendim për formën e mbrojtjes.  

8. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.12. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.12. Organi i kujdestarisë, mund të parashtrojë kërkesën për një urdhër për 

vlerësim, deri në njëzetenjë (21) ditë.  
9. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.13. togfjalëshi “drejtori i QPS-së” 

zëvendësohet me togfjalëshin “Organi i Kujdestarisë”.  
10. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.14. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

10.14. Me rastin e parashtrimit të kërkesës për formën e mbrojtjes, Organi i 
Kujdestarisë duhet t’i vërtetojë gjykatës vlerësimin e tij se fëmija ka nevojë 
për mbrojtje nga gjykata dhe se të gjitha alternativat e arsyeshme janë marrë 
në konsideratë para se të shtrohet çështja në gjykatë.  

11. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.15. togfjalëshi “urdhër kujdestarie” 
zëvendësohet me togfjalëshin “formën e mbrojtjes”.  

12. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.16. togfjalëshi “urdhër kujdestarie” 
zëvendësohet me togfjalëshin “vendim për formën e mbrojtjes”.  

13. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.17. togfjalëshi “urdhrit të kujdestarisë” 
zëvendësohet me togfjalëshin “formës së mbrojtjes”.  

14. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.17. nën-paragrafi a. ndryshohet dhe 
riformulohet si vijon:  
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a) mbikëqyrja e fëmijës dhe kushteve të tij të jetesës nga zyrtari i shërbimeve 
sociale, përderisa është nën përkujdesje të prindit/ve ose kujdestarit.  

15. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.17. në nën-paragrafët b. c. dhe d. togfjalëshi 
“Departamenti i Mirëqenies Sociale” zëvendësohet me togfjalëshin “QPS-ja” 
dhe fjala “përkujdesësit” zëvendësohet me fjalën “kujdestari”.  

16. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.18. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.18. Organi i Kujdestarisë siguron përmbushjen e kërkesave dhe kushteve të 

vendimit për formën e mbrojtjes. 
17. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.19. togfjalëshi “urdhërit të kujdestarisë” 

zëvendësohet me togfjalëshin “vendim për formën e mbrojtjes”, dhe fjala 
“përkujdesësit” zëvendësohet me togfjalëshin “ose kujdestari”.  

18. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 10.20. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
10.20. Ne rastet kur fëmijëve iu është shqiptuar vendimi për formën e mbrojtjes, 

Qendra për Punë Sociale do ta shqyrtoj, deri në atë masë sa forma e 
mbrojtjes nuk është më e nevojshme ose e përshtatshme. Organi i 
Kujdestarisë, për tërheqjen e saj, duhet të parashtroj kërkesë para gjykatës. 

 
Neni 10 

 
1. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.1. togfjalëshi “QPS në emër të DMS”, 

zëvendësohet me togfjalëshin “Organi i Kujdestarisë”.  
2. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.1. nën-paragrafi f. fjala “Departamentit”, 

zëvendësohet me togfjalëshin “Qendrës për Punë Sociale”.  
3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.2. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

11.2. Nëse një fëmijë është jetim, pa të dy prindërit dhe i jepet përkujdesje 
adekuate nga një individ ose familje e cila nuk ka lidhje farefisnore me të, 
atëherë Organi i Kujdestarisë në territorin ku jeton fëmija, merr masa që kjo 
situatë të rregullohet nëpërmjet formës së mbrojtjes. Në këto rrethana, 
departamenti përkatës, duhet të paguajë ndihma financiare që janë adekuate 
për përkujdesjen dhe mbajtjen e fëmijës.  

4. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.3. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.3. Në rastet kur prindërit e fëmijës janë të panjohur, kur prindërit e kanë dhënë 

pëlqimin për braktisje, ose kur prindi është vazhdimisht i paaftë për të 
siguruar kujdes të nevojshëm për mirërritjen e fëmijës, për shkak të 
sëmundjes së rëndë psikike të diagnostifikuar apo paaftësisë së rëndë 
psikike të diagnostifikuar, Organi i Kujdestarisë merr masa për sigurimin e 
përkujdesjes adekuate afatgjate për fëmijën.  

5. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.4.a) Në raste të veçanta, me kërkesën e prindit, prindërve apo kujdestarit, nga 

QPS, fëmija mund të vendoset në një vend tjetër jashtë shtëpisë me qëllim 
që atij ti ofrohet përkujdesje sociale më e mirë sipas vlerësimit profesional 
dhe nevojës së fëmiut të bërë nga Organi i Kujdestarisë. 

11.4.b) Për vendosjen e fëmijës në një vend tjetër jashtë shtëpisë, duhet të bëhet 
vlerësimi profesional sipas nevojës së fëmiut, është konsultuar fëmija dhe 
dëshirat e tij janë marrë në konsideratë. 

11.4.c) Në rrethanat kur prindi/prindërit mbajnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre 
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prindore, me kërkesën e tyre mund ta kthejnë fëmijën në shtëpi, pas 
vlerësimit nga Organi i Kujdestarisë. 

6. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.5. togfjalëshi “QPS në emër të DMS”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “Organi i Kujdestarisë”.  

7. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.6. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.6. Sa i përket fëmijës që i është besuar nga gjykata Organit të Kujdestarisë për 

përkujdesje, gjykatësi specifikon formën e mbrojtjes dhe kushtet sipas të 
cilave Organi i Kujdestarisë ushtron këtë përgjegjësi.  

8. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.7. fjala “Departamenti”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “Organi i Kujdestarisë”.  

9. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.8. fjala “Departamenti”, zëvendësohet me 
togfjalëshin “Organi i Kujdestarisë” dhe pas fjalës “Ministria” shtohet 
togfjalëshi “përmes departamentit përkatës”.  

10. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.9. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.9. Ky panel ka funksionet vijuese:  

a) jep mendim për përshtatshmërinë e prindërve strehues familjar;  
b) jep mendim për vendosjen e fëmijëve me prindërit strehues familja;  
c) jep mendim për vendosjen e fëmijëve në adoptim dhe përshtatshmërinë 

e familjeve potenciale adoptuese.  
11. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.10. togfjalëshi “i Mirëqenies Sociale”, 

zëvendësohet me fjalën “përkatës”.  
12. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.11. togfjalëshi “i Mirëqenies Sociale”, 

zëvendësohet me fjalën “përkatës”.  
13. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.12. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

11.12. Prindërit potencial të strehimit familjar vlerësohen nga Zyrtari i Shërbimeve 
Sociale i QPS-së, në bashkëpunim me profesionistët e tjerë dhe raportet e 
tyre merren në shqyrtim nga Paneli për Vendosjen e Fëmijëve, i cili vendos 
për përfshirjen e tyre në regjistër.  

14. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.13. fjala “vendimet” zëvendësohet me fjalën 
“mendimi”.  

15. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.14. pas fjalës “fëmija” shtohet togfjalëshi “me 
përparësi”.  

16. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.15. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.15. Qendra për Punë Sociale kompetente obligohet që ta vizitojë fëmijën së 

paku një herë në muaj, në mënyrë që të sigurohet se atij/asaj i ofrohet 
përkujdesje adekuate dhe t’u japë prindërve strehues familjarë çfarëdo 
këshille ose udhëzimi të dobishëm për përkujdesjen e fëmijës.  

17. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.16. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.16. Të gjitha vendimet ose pëlqimet e rëndësishme lidhur me shëndetin dhe 

mirëqenien e fëmijës në strehim familjar merren nga Qendra për Punë 
Sociale kompetente për mbrojtjen e fëmijës, pas konsultimit me prindërit 
biologjik të fëmijës nëse kjo është e mundur, ose kujdestarin e fëmijës.  

18. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.20. togfjalëshi “i Mirëqenies Sociale”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “drejtoria përkatëse e Komunës”.  

19. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.21. togfjalëshi “i Mirëqenies Sociale”, zëvendësohet 
me fjalën “përkatës” dhe fjala “listave” zëvendësohet me fjalën “regjistrave”.  
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20. Neni 11 i ligjit bazik, pas paragrafit 11.21. shtohen katër paragrafë të ri 11.21.a., 
11.21.b., 11.21.c. dhe 11.21.d. me tekstin si vijon:  
11.21.a. Familja e interesuar për adoptim të fëmijës pa kujdes prindëror, kërkesën 

duhet ta paraqesë në gjykatë, ndërsa gjykata kërkesën i’a dërgon Qendrës 
për Punë Sociale për të dhënë vlerësimin profesional për familjen. 

11.21.b. Pas vlerësimit profesional pozitiv QPS-ja e njofton me shkrim gjykatën 
dhe familja evidentohet në Regjistrin për Panel të familjeve potenciale 
për adoptim, ndërsa për familjen e vlerësuar negativisht lëndën do ta 
dërgojë për vendim në gjykatë. 

11.21.c. Përparësi për adoptimin e fëmijës, ka çifti bashkëshortor. 
11.21.d. Interesi më i mirë i fëmijës ruhet nëse dallimi në moshë në mes të të 

adoptuarit dhe adoptuesit nuk është më e madhe se mosha pesëdhjetë (50) 
vjeç. 

21. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 21.22. pas togfjalëshit “për vepër penale” fshihet 
togfjalëshi “sipas nenit 209 dhe 210 të Kodit Penal të Kosovës”.  

22. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 21.23. pas togfjalëshit “ndjekjes penale” fshihet 
togfjalëshi “sipas nenit 160 të Kodit Penal të Kosovës”.  

23. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 11.24. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
11.24. Paneli për vendosjen e fëmijëve mban një regjistër të personave të cilët 

Organi i Kujdestarisë i miraton si prindër adoptues, pas shqyrtimit të 
vlerësimeve dhe kërkimeve të bëra.  

24. Neni 11 i ligjit bazik, pas paragrafit 11.24. shtohen dy paragrafë të ri 11.24.a. dhe 
11.24.b. me tekstin si vijon:  
11.24.a. 11.24.a. Organi i Kujdestarisë para se të dërgojë lëndën në gjykatë me 

propozimin për adoptimin e fëmijës, obligohet që paraprakisht të marrë 
mendimin e Panelit. 

11.24.b. Adoptues mund të jetë vetëm qytetari i Republikës së Kosovës. 
Përjashtimisht, shtetasi/ banori i huaj mund të jetë palë adoptuese, nëse 
fëmija nuk mund të adoptohet ose të birësohet në Republikën e Kosovës 
dhe/ose ekzistojnë arsye të bazuara për veprimin e tillë, nëse fëmija ka 
nevoja të veçanta dhe ka nevojë për trajtim të specializuar që nuk mund të 
i ofrohet në Republikën e Kosovës. Për adoptimin e fëmijës nga shtetasi i 
huaj nevojitet pëlqimi paraprak i Panelit. 

25. Neni 11 i ligjit bazik, pas paragrafit 11.25. shtohen dy paragrafë të ri 11.26. dhe 
11.27. me tekstin si vijon: 
11.26. Ministria, nxjerr akt nënligjor për përbërjen dhe funksionimin e Panelit për 

vendosjen e fëmijëve në strehim familjar dhe adoptim.  
11.27. Ministria, nxjerr akt nënligjor për rregullimin e strehimit familjar në 

Republikën e Kosovës.  
 

Neni 11 
 
Pas nenit 11 të ligjit bazik shtohen dy nene të reja 11.A. dhe 11.B. me tekstin si vijon: 
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Neni 11.A 
Mbrojtja e fëmijëve kryerës të veprave penale, pa përgjegjësi penale 

 
11.A.1. Mbrojtja e fëmijëve kryerës të veprave penale, pa përgjegjësi penale bëhet nga 

ana e Organit të Kujdestarisë në bashkëpunim me organizatat joqeveritare që 
kanë ekspertizë profesionale për trajtimin e kësaj kategorie. 

11.A.2. Në procedurën e trajtimit dhe të mbrojtjes, interesi më i mirë i fëmijës është 
konsiderata e parë dhe më e rëndësishme. 

11.A.3. Mbrojtja e fëmijëve të kësaj kategorie përfshinë të gjithë fëmijët nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjeçare të cilët bien ndesh me legjislacionin në fuqi, 
kundër të cilëve nuk mund të zhvillohet procedura penale dhe ku si përgjegjës 
për mbrojtjen e interesave të fëmijëve, është Organi i Kujdestarisë apo 
organizatat joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime të veçanta për mbrojtjen e 
interesave të fëmijëve. 

11.A.4. Për të gjithë fëmijët kryerës të veprave penale, pa përgjegjësi penale, pas 
njoftimit nga prokurori, Organi i Kujdestarisë përgjegjës sipas kompetencës 
territoriale, ofron mbrojtjen dhe trajtimin adekuat. 

11.A.5. Pas njoftimit nga prokurori, për kryerjen e veprës penale të fëmijës, Organi i 
Kujdestarisë cakton menaxherin e rastit për secilin rast të referuar. 

11.A.6. Pas vlerësimit të rastit menaxheri mund të krijojë partneritet me organizatat 
qeveritare dhe joqeveritare, institucionet shkollore, shëndetësore, policore, me 
familjen dhe komunitetin, në mënyrë që të krijohen mundësi sa më të mira për 
mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijës. 

 
Neni 11.B 

Mbrojta dhe trajtimi i fëmijëve me sjellje asociale 
 
11.B.1. Mbrojtja e fëmijëve me sjellje asociale bëhet nga ana e organit të kujdestarisë 

në bashkëpunim me organizatat joqeveritare që kanë ekspertizë profesionale 
për trajtimin e kësaj kategorie. 

11.B.2. Për fëmijët me sjellje asociale, pas referimit në QPS-ë nga familja, shkolla, 
komuniteti, institucioni shëndetësor, shërbimi sprovues, policia, OJQ-të, etj. 
Organi i Kujdestarisë përgjegjës sipas kompetencës territoriale, ofron mbrojtje 
dhe trajtim adekuat në përputhje me legjislacioni në fuqi. 

11.B.3. Pas referimit nga subjektet e përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, Organi i 
Kujdestarisë cakton menaxherin e rastit për secilin rast të referuar. 

11.B.4. Pas vlerësimit të rastit, menaxheri mund të krijojë partneritet me organizatat 
qeveritare, institucionet shkollore, shëndetësore, policore, me familjen dhe 
komunitetin, në mënyrë që të krijohen mundësi sa më të mira për mbrojtjen 
dhe trajtimin e fëmijës. 

 
Neni 12 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 12.2. togfjalëshi “e gjithëmbarshme” fshihet nga 

teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.3. shtohen katër paragrafë të ri 12.3.a., 
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12.3.b., 12.3.c. dhe 12.3.d. me tekstin si vijon:  
12.3.a. Ministria ofron përkujdesje për personat e moshuar dhe personat me 

aftësi të kufizuara mendore, ngecje në zhvillim mendor, në rastet kur ata 
nuk kanë persona të tjerë në gjini të cilët sipas ligjit janë të detyruar të 
kujdesen për ta. 

12.3.b. Fëmijët mbi moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare kanë për detyrim të japin 
përkrahje financiare dhe ofrim të përkujdesjes për prindërit e tyre, nëse 
ata nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale për të 
jetuar dhe kanë nevojë për përkujdesje. 

12.3.c. Ofrimi i shërbimeve dhe përkujdesjes për personat e moshuar dhe 
personat me aftësi të kufizuara mendore, ngecje në zhvillim mendor, nga 
ana e institucioneve përkatëse, mund të ofrohen edhe me participim nga 
të afërmit apo personat e tjerë në gjini, të cilët janë të obliguar të 
përkujdesen për ta. 

12.3.d. Për personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara mendore, 
ngecje në zhvillim mendor, ofrohen shërbime edhe në komunitet-shtëpi të 
personit në gjendje të nevojës sociale, për të dy kategoritë, për ata që nuk 
kanë persona tjerë në gjini dhe për personat që kanë persona në gjini, por 
që dëshirojnë t’i blejnë shërbimet. 

3. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.5. shtohet një paragraf i ri 12.6. me tekstin 
si vijon: 
12.1. Ministria, nxjerr akt nënligjor për rregullimin e procedurave për kategoritë e 

lartpërmendura të këtij neni. 
 

Neni 13 
 
1. Neni 13 i ligjit bazik, në paragrafët 13.2. dhe 13.4 togfjalëshi “drejtori i qendrës 

përkatëse për punë sociale” zëvendësohet me togfjalëshin “Qendra për Punë 
Sociale”.  

2. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.2. në nën-paragrafët a. dhe b. togfjalëshi 
“Departamenti i mirëqenies sociale” zëvendësohet me togfjalëshin “Qendrën 
për Punë Sociale” duke ju përshtatur formave gramatikore.  

3. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.7. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
13.7. Qendra për Punë Sociale siguron që të përmbushen kushtet e urdhrit të 

kujdestarisë.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.8. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

13.8. Qendra për Punë Sociale, paraqet kërkesën për tërheqjen e urdhrit të 
kujdestarisë sapo të pushojë së ekzistuari nevoja për të.  

5. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.9. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
13.9. Kur ka shqetësim të arsyeshëm për rrezikun imediat të dëmtimit serioz të 

shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies së një të rrituri të rrezikuar dhe ekzistojnë 
dëshmi se atij i mungon aftësia fizike ose mendore që të veprojë në emër të 
tij, punëtori social i Qendrës për Punë Sociale në bazë të vlerësimit të tij 
mundet t’i parashtrojë gjykatës një kërkesë për një urdhër për mbrojtje 
emergjente. 

6. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.11. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
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13.11. Efekti i urdhrit për mbrojtje emergjente është që të lejojë Zyrtarin e 
shërbimeve sociale të Qendrës për Punë Sociale i cili ka parashtruar 
kërkesën, të hyjë në çdo hapësirë banimi dhe ta sjellë subjektin e urdhrit në 
një vend të sigurt ku mund të mbrohet nga rreziku dhe ku mund të 
vlerësohen nevojat mjekësore, sociale dhe psikologjike të tij. Gjykatësi i cili 
jep urdhrin emergjent mund të urdhërojë policinë, personelin mjekësor, ose 
që të dy bashkë, që ta shoqërojnë Zyrtarin e shërbimeve sociale të Qendrës 
për Punë Sociale, të ndihmojnë në zbatimin e urdhrit për mbrojtje 
emergjente. Kushdo që pengon Zyrtarin e shërbimeve sociale në 
ekzekutimin e urdhrit për mbrojtje emergjente, bën vepër penale sipas 
legjislacionit në fuqi.  

7. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.12. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
13.12. Kohëzgjatja e urdhrit për mbrojtje emergjente caktohet nga gjykata.  

 
Neni 14 

 
1. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi 14.1. fjala “mund” zëvendësohet me fjalën 

“duhet”.  
2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi 14.2. togfjalëshi “drejtori i qendres” 

zëvendësohet me fjalën “Qendra” ndërsa fjala “nëpunësi” zëvendësohet me 
fjalën “zyrtari”.  

 
Neni 15 

 
Pas nenit 14 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 14.A. me tekstin si vijon: 
 

Procedurat ankimore 
 

Neni 14.A 
 
14.A.1. Çdo palë e pakënaqur ose përfaqësuesi i tij, i cili mendon se i është bërë e 

padrejtë lidhur me shërbimet sociale dhe familjare, ka të drejtë në rishikimin e 
kërkesës nga ana e drejtorit të QPS-së si dhe në ankesë në shkallë të dytë, 
pranë komisionit përkatës. 

14.A.2. Drejtori i QPS-së, pas pranimit të kërkesës për rishikim të rastit, obligohet t’i 
ktheje përgjigje me shkrim në afat ligjor palës së interesuar, duke mos ia 
humbur afatin e ankesës në shkallë të dytë. 

14.A.3. Pala e pakënaqur me vendimin e drejtorit të QPS-së mund të ushtrojë ankesë në 
komisionin për shqyrtimin dhe vendosjen e ankesave dhe parashtresave në 
shkallë të dytë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh prej ditës së pranimit të 
aktvendimit. 

14.A.4. Komisioni për shqyrtimin dhe vendosjen e ankesave funksionon pranë 
departamentit përkatës në MPMS-ë. 

14.A.5. Komisioni për shqyrtimin dhe vendosjen e ankesave dhe parashtresave në 
shkallë të dytë përbëhet prej pesë (5) anëtarëve. Kryetari i komisionit caktohet 
sipas pozitës zyrtare, një (1) anëtar nga komuna, një (1) anëtar nga QPS-ja, 
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ndërsa dy (2) anëtarë të tjerë caktohen nga departamenti përkatës. Vendimi 
është i plotfuqishëm me aprovimin/refuzimin e tre (3) anëtarëve të komisionit 
përkatës. 

14.A.6. Vendimi i komisionit për shqyrtimin, vendosjen e ankesave dhe parashtresave 
në shkallë të dytë për shërbime sociale dhe familjare, nënshkruhen nga kryetari 
i komisionit. 

14.A.7. Brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të ankesës, komisioni shqyrton 
ankesën dhe dokumentacionin relevant dhe sipas nevojës interviston dëshmitarët. 
Vendimet e veta ua përcjell me shkrim palëve të ankesës përmes QPS-së. 

14.A.8. Pala e pakënaqur mund të ngritë kontest administrativ, përmes padisë në 
gjykatën kompetente, në afat prej tridhjetë (30) ditësh kundër vendimit të 
komisionit të shkallës së dytë. 

14.A.9. Ministria nxjerr akt nënligjor për përbërjen dhe funksionimin e Komisionit për 
Shqyrtimin dhe Vendosjen e ankesave dhe parashtresave në shkallë të dytë. 

 
Neni 16 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

15.1. I gjithë komunikimi verbal, i shkruar ose elektronik lidhur me ofrimin e 
shërbimeve sociale dhe familjare në mes të një individi ose një familjeje që 
shfrytëzon shërbime të tilla dhe profesionistit të shërbimeve sociale dhe 
familjare, trajtohen me mirëbesim.  

2. Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.2. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  
15.2. Çdo profesionist i shërbimeve sociale dhe familjare duhet që të gjitha 

informacionet për rastet e trajtuara te jenë konfidenciale, në të kundërtën 
është përgjegjës për shkelje flagrante profesionale dhe i nënshtrohet 
ndjekjes penale.  

3. Neni 15 i ligjit bazik, pas paragrafit 15.2. shtohet paragrafë i ri 15.2.a. me tekstin si 
vijon:  
15.2.a. Çdo profesionist i shërbimeve sociale dhe familjare është i obliguar që ta 

respektojë Kodin etik të ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare të 
Republikës së Kosovës. 

 
Neni 17 

 
Pas nenit 15 të ligjit bazik shtohen edhe tri nene të reja 15.A., 15.B. dhe 15.C. me 
tekstin si vijon: 
 

Shfuqizimi i akteve nënligjore 
 

Neni 15.A 
 
15.A.1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen: 

a) Udhëzimi Administrativ nr. Nr. 1/2006 për themelimin dhe punën e 
këshillit të përgjithshëm për shërbime sociale dhe familjare;  

b) Udhëzimi Administrativ Nr. 4/2006 për themelimin e komisionit për 
shqyrtimin dhe vendosjen  
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c) Ankesave në shkallën e dytë lidhur me shërbimet sociale dhe familjare;  
d) Udhëzimi Administrativ Nr. 5/2006 për themelimin e panelit për 

vendosjen e fëmijëve pa kujdes prindëror në strehim familjar dhe birësim;  
e) Udhëzimin Administrativ Nr. 16/2004 për rregullimin e strehimit familjar 

në Kosovë; dhe  
f) Propozimië Nr.04/2005 për ndryshimet dhe plotësimet e Udhëzimit 

Administrativ Nr. 16/2004 për rregullimin e strehimit familjar në Kosovë.  
 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 

Neni 15.B 
 
15.B.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në afat prej gjashtë (6) muajsh pas 

hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e drejtë dhe 
efikas të tij. 

15.B.2. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore sipas paragrafit 1. të këtij neni, vazhdojnë 
të zbatohen aktet nënligjore të aplikueshme, të përcaktuara në nenin 15 dhe 
aktet e tjera të aplikueshme deri në masën që nuk janë në kundërshtim me këtë 
ligj. 

 
Mundesitë buxhetore 

 
Neni 15.C 

 
Institucionet e ndikuara në këtë ligj, të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, i 
përmbushin obligimet e tyre në zbatimin e tij, sipas mundësive buxhetore të lejuara me 
Ligjin vjetor të Buxhetit. 
 

Neni 18 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-081 
2 mars 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-008-2012, datë 26.03.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 5 / 05 PRILL 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2003/15 
PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në përputhje me autorizimin që i është dhënë nga Misioni i Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 
2001/9 të datës 15 maj 2001 dhe me Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisjen e 
Përkohshme. 
 
Duke marrë parasysh Shtojcën VII pjesën (xi) të Misionit të Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë- Rregulloren e UNMIK-ut nr. 
2001/19 të datës 13 shtator 2001 për Vetëqeverisjen e Përkohshme të Institucioneve. 
 
Me qëllim që të sigurohet rrjeti i sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale 
në Kosovë dhe të lehtësohet varfëria me anë të ndihmave sociale për të varfrit dhe 
familjet nevojtare, 
 
Miraton: 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj rregullohet skema e ndihmës sociale me qëllim të mbrojtjes dhe 
përkujdesit të familjeve të rrezikuara në aspektin social. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Sipas këtij ligji: 
2.1. “Familja”përbëhet prej atyre personave nevojat e të cilëve merren parasysh me 

rastin e vendosjes së përzgjedhshmërisë dhe shumës së ndihmës sociale, dhe 
përkufizohet si një bashkësi që përbëhet prej paraqitësit të kërkesës ose marrësi 
të ndihmës dhe të gjithë anëtarëve të tjerë të familjes, të cilët janë në bashkësi 
familjare: bashkëshorti/ja e tij /saj ose partnerët që jetojnë bashkë, prindërit dhe 
fëmijët, përfshirë fëmijët e birësuar (bijëzuar) fëmijët në strehim familjar apo 
fëmijët e njërit partner. Prandaj, familja mund të përbëhet nga paraqitësi i 
kërkesës ose marrësit të ndihmës dhe një, dy, tre a më shumë anëtarëve që 
jetojnë në një bashkësi familjare. Individi pa asnjë anëtar tjetër të familjes në 
bashkësinë familjare, sipas këtij ligji, konsiderohet një familje.  

2.2. Anëtarët e familjes të cilët janë:  
i. në moshën gjashtëdhjetë e pesë(65) vjeç ose më të vjetër apo  
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ii. personat me aftësi të kufizuara, kur marrin ndonjë beneficion nga ndonjë 
skemë e ardhme e pensionit për aftësi të kufizuar, e financuar nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës, me të drejtë individuale, apo  

iii. që paguhen sipas Rregullores 2000/66, e cila drejton skemën “Beneficionet 
për invalidët e luftës dhe të afërmit e atyre që kanë vdekur si pasojë e 
konfliktit të armatosur në Kosovë “ do të përfshihen në përkufizimin e 
familjes, të parashtruar në nenin 2 pika 1.  

Por, anëtarët e tillë – megjithëse janë të përfshirë në përkufizimin e familjes – 
nuk do të mirren parasysh kur të llogaritet madhësia e familjes e cila përcakton 
shumën e ndihmës sociale që duhet dhënë një familjeje. Përjashtim të vetëm do 
bëjnë anëtarët e familjes të cilët marrin pagesë sipas Rregullores 2000/66, e cila 
drejton skemën “Beneficionet për invalidët e luftës dhe të afërmeve të atyre që 
kanë vdekur si pasojë e konfliktit të armatosur në Kosovë”. Në rastet e tilla, 
anëtarët e familjes të cilët marrin pagesa sipas Rregullores 2000/66 do të 
llogariten si anëtarë të familjes kur të përcaktohet madhësia e familjes për 
pagesat e ndihmës sociale. 

2.3. “Pension i aftësisë së kufizuar” nënkupton çdo pagesë të sigurisë sociale që u 
bëhet personave të cilët konsiderohen me aftësi të kufizuara sipas legjislacionit 
të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe i cili drejton skemën e tillë të pagesave.  

2.4. “Bashkësia familjare” përkufizohet si një grup individësh që jetojnë bashkë nën 
një kulm dhe që bashkarisht ndajnë shpenzimet e jetesës. Sipas këtij ligji, 
bashkësia familjare mund të përfshijë personat që nuk janë anëtarë të familjes.  

2.5. “Jetimi” përkufizohet si fëmijë, të dy prindërit e të cilit kanë vdekur, ose që 
është lindur nga një prindër i vetëm (vetushqyes) që ka vdekur.  

2.6. “Prindi vetushqyes” përkufizohet si prind apo kujdestar ligjor i fëmijës deri në 
moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, që jeton me fëmijën dhe është përgjegjës i 
vetëm ligjor dhe financiar i fëmijës. 

2.7. “Person i/e varur” përkufizohet si individ i cili i takon njërit prej grupeve që 
vijojnë:  
i. Personat që janë mbi moshën tetëmbëdhjetë(18) vjeç dhe të cilët kanë të 

meta të rënda dhe aftësi përherë të kufizuara që e bëjnë atë të paaftë për të 
punuar për punë shpërblyese.  

ii. Personat që janë gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç apo më të moshuar;  
iii. Kujdestarët e përhershëm të personave me aftësi përherë të kufizuara apo të 

personave në moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç ose më të vjetër të 
cilëve u nevojitet kujdes i përhershëm, apo fëmija nën moshën 5 vjeçe.  

iv. Personat deri në, moshën katërmbëdhjetë (14) vjeç;  
v. Personat ndërmjet moshave pesëmbëdhjetë (15)dhe tetëmbëdhjetë (18) dhe 

të cilët janë në shkollim të rregullt të mesëm;  
vi. Prindërit vetushqyes me, së paku, një fëmijë nën moshën pesëmbëdhjetë 

(15) vjeç.  
Sipas këtij ligji, personat që i takojnë çfarëdo grupi të shënuar në nën-paragrafët 
(i) deri në (vi) më lartë, konsiderohen të paaftë për punë të shpërblyeshme. 

2.8. “Komisioni Mjekësor” nënkupton një grup ekspertësh mjekësor i formuar ose i 
miratuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me qëllim të përcaktimit 
të gjendjes shëndetësore, duke përfshirë shkallën e gjendjes shëndetësore të çdo 
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personi apo anëtari të familjes i cili është i përfshirë me këtë ligj.  
2.9. Një person do të konsiderohet se është me të meta të rënda dhe aftësi përherë të 

kufizuara nëse është mbi moshën tetëmbëdhjetë vjeç dhe nën moshën 65 vjeç 
dhe është me aftësi të kufizuara fizike apo mendore dhe është i paaftë për punë 
shpërblyese. Aftësia përherë e kufizuar dhe e meta e rëndë fizike dhe mendore 
përkufizohet aftësia përherë e kufizuar fizike dhe mendore në shkallë jo më pak 
se 80%, siç është aftësia e kufizuar që e bën personin të paaftë për punë në 
kohën kur ai paraqet kërkesën dhe për një periudhë vijuese prej jo më pak se dy 
vite.  

2.10. “Verifikimi i gjendjes materiale” siç referohet në Udhëzimin Administrativ që e 
shoqëron këtë Ligj i referohet verifikimit të të hyrave të llogaritshme dhe të pa-
llogaritshme dhe të mirave materiale të llogaritshme dhe të pallogaritshme. 
Verifikimi i gjendjes shërben për vlerësimin e kritereve financiare, siç 
parashihet në nenin 5, për llogaritjen e shumës neto të ndihmës sociale që duhet 
të paguhet. 

2.11. “Ministria” do të thotë Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale”. 
 

Neni 3 
Skema e ndihmës sociale 

 
3.1. Skema e ndihmës sociale ofron ndihmë financiare familjeve të përzgjedhshme 

në përputhje me kriteret e parapara në këtë ligj dhe në bazë të mjeteve të ndara 
për këtë qëllim nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. 

3.2. Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë“Ministria”) i 
ka caktuar Qendrat për Punë Sociale (në tekstin e mëtejmë: organet përkatëse) 
për ta administruar skemën e ndihmës sociale. Ministria mund të caktojë edhe 
organe të tjera për administrimin e skemës sociale, si edhe të miratojë dispozita 
ligjore për administrimin e drejtpërdrejtë të saj. 

 
Neni 4 

Kriteret jo-financiare për ndihmë sociale 
 
4.1. Për të përfituar ndihmën sociale, të gjithë anëtarët e familjes duhet të jenë 

banorë të përhershëm në Kosovë dhe t’i plotësojnë kushtet për klasifikim në 
njërën prej kategorive vijuese: 
a) Kategoria e parë 
Familja në të cilën të gjithë anëtarët e familjes janë të varur sipas përkufizimit të 
dhënë në nenin 2 pikën 7 të këtij ligji dhe asnjëri prej tyre nuk është i punësuar. 
b) Kategoria e dytë 
Familja me një anëtar të familjes të aftë për punë dhe: 

(i) me të paktën një fëmijë nën moshën pesë (5) vjeç apo 
(ii) që kanë në përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën 

pesëmbëdhjetë (15) vjeç,  
Të gjithë anëtarët e familjes për përfshirje në kategorinë e dytë ose duhet të jenë 
të varur sipas përkufizimit të nenit 2.7 të këtij ligji, ose duhet të jenë të 
regjistruar si të papunësuar në Zyrat e Punësimit të Ministrisë së Punës dhe 
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Mirëqenies Sociale. 
4.2. Personat që kanë mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe që kanë mbaruar 

shkollimin e mesëm do të konsiderohen si të aftë për punë dhe në gjendje për të 
punuar edhe nëse vazhdojnë shkollimin e rregullt në universitet ose në ndonjë 
program trajnues.  

4.3. Personat që:  
a) banojnë, ose  
b) janë në institucione të tipit të mbyllur, si: institucionet psikiatrike, shtëpitë e 

pleqve, institucionet religjioze, shkollat rezidenciale dhe burgjet, nuk mund 
të përfitojnë ndihma sociale sipas këtij ligji.. 

 
Neni 5 

Kriteret financiare për ndihmë sociale 
 
5.1. Përveç kërkesave të parashikuara në nenin 4 të këtij ligji, organet përkatëse 

shqyrtojnë edhe kushtet shtesë, të parashikuara në nenin 5, për të fituar të drejtën 
e ndihmës sociale. 

5.2. Për të fituar të drejtën në ndihmë sociale, kërkuesi ose marrësi duhet t’i 
përmbushë kërkesat financiare të përzgjedhshmërisë. Kërkuesi ose marrësi i 
përmbushin kërkesat financiare të përzgjedhshmërisë vetëm kur ata i 
përmbushin këto kushte: 
a) Ai apo ajo ka mjete që llogariten nën kufizimin e lejuar. Këto kufizime të 

mjeteve do të saktësohen në një Udhëzim Administrativ (në tekstin e 
mëtejmë “ Udhëzim”) që do ta lëshojë Ministria. 

dhe 
b) Nëse ai apo ajo ka të hyra të përgjithshme që llogariten të jenë (pas zbritjeve 

të duhura) nën shkallën standarde të përgjithshme mujore për atë familje, të 
saktësuara në nenin 9 pikën 1. 

5.3. Të mirat materiale mund të jenë të llogaritshme ose të pallogaritshme për 
përcaktimin e për zgjedhshmërisë financiare. Të mirat materiale të llogaritshme 
janë të gjitha ato të mira që merren parasysh për përcaktimin e për 
zgjedhshmërisë financiare. Të mirat materiale të pallogaritshme janë të gjitha të 
mirat që bëjnë përjashtim dhe nuk merren parasysh për përcaktimin e për 
zgjedhshmërisë financiare. Të gjitha të mirat materiale konsiderohen si të 
llogaritshme nëse nuk përkufizohen si të pallogaritshme. 
Të mirat materiale të llogaritshme janë sendet me vlerë që përfshijnë, por nuk 
përkufizohen vetëm në: pagesat e përgjithshme nga sistemi i Pensioneve 
Individuale të Kursimit që u jepen pjesëmarrësve ose përfituesve - siç parashihet 
në Rregulloren 2001/35, pagesa të tjera të përgjithshme, bizneset private apo 
familjare, prona, disa lloje të caktuara të pasurisë së patundshme, toka, dhe 
automjetet funksionale që mund të krijojnë të ardhura. Udhëzimi do t’i saktësojë 
llojet e të mirave materiale të llogaritshme dhe të pallogaritshme dhe principet e 
vlerësimit të të mirave materiale Në muajin në të cilin merren pagesat e 
përgjithshme, ato do të trajtohen si të hyra të llogaritshme. Për muajt vijues këto 
pagesa të përgjithshme do të trajtohen si të mira materiale të llogaritshme. 
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5.4. Zotërimi apo qasja përfituese e disa llojeve të caktuara të të mirave materiale 
mund ta diskualifikojnë familjen nga ndihma sociale. Këto të mira materiale do 
të përkufizohen në Udhëzim.  

5.5. Të mirat e pallogaritshme materiale përfshijnë, por nuk përkufizohen vetëm në 
to: kursimet e anëtarëve të familjes në llogaritë individuale të sistemit të 
Kursimeve Pensionale Individuale të Detyrueshme të Kosovës (siç përcaktohet 
me nenin 2 pikën 3 të Rregullores 2001/35); prona e shfrytëzuar si vendbanim 
kryesor i familjes; automjeti i shfrytëzuar vetëm nga familja për qëllime 
shtëpiake dhe që nuk shfrytëzohet për të krijuar të ardhura; toka nën 
përkufizimin e përcaktuar në Udhëzim. Udhëzimi do ta saktësojë sasinë e tokës 
që do të konsiderohet si e pallogaritshme.  

5.6. Të hyrat mund të jenë të llogaritshme dhe të pallogaritshme në përcaktimin e 
përzgjedhshmërisë financiare apo në llogaritjen e shumës së ndihmës sociale. Të 
hyrat e llogaritshme janë të gjitha të hyrat që merren parasysh në përcaktimin e 
përzgjedhshmërisë financiare. Të hyrat e pallogaritshme janë të gjitha të hyrat që 
bëjnë përjashtim nga vlerësimi i përzgjedhshmërisë financiare. Të gjitha të hyrat 
do të konsiderohen si të hyra të llogaritshme nëse nuk përkufizohen si të hyra të 
pallogaritshme.  

5.7. Të hyrat e llogaritshme përfshijnë, por nuk përkufizohen vetëm në këto: të hyrat 
e fituara dhe të pafituara, të hyrat e pranuara në mall, qiraja, dërgesat e parave, 
beneficionet që u janë dhënë anëtarëve të familjes sipas Rregullores 2000/66, e 
cila administron “Beneficionet për invalidët e luftës dhe të afërmit e atyre të 
cilët kanë vdekur si pasojë e konfliktit të armatosur në Kosovë”, pensionet e 
sistemit të Pensioneve Individuale të Kursimit dhe Pensioneve Plotësuese 
Individuale ose të Punëdhënësve, siç është paraparë me Rregulloren 2001/35, 
pensionet që mirren nga jashtë, disa pagesa të përgjithshme, dhe lloje të 
ndryshme të të hyrave, siç do të saktësohen në Udhëzim. Të mirat materiale të 
pallogaritshme përfshijnë: Pensionin Themelor (siç përkufizohet në Rregulloren 
2001/35 dhe në Ligjin mbi Metodologjinë e përcaktimit të Pensionit themelor në 
Kosovë), Pensionin e Aftësisë së Kufizuar (siç përkufizohet në nenin 2 pikën 3 
të këtij Ligji). disa pagesa të përgjithshme, pagesat e njëhershme që u jepen 
familjeve që fitojnë të drejtën në ndihmë sociale, siç përcaktohet në këtë Ligj, 
prodhimi shtëpiak për konsum familjar, disa lloje të caktuara të kredive dhe 
ndihmave financiare dhe lloje të tjera të të hyrave, siç saktësohen në Udhëzim. 

5.8. Udhëzimi mund të saktësojë llojet e zbritjeve që do të zbatohen prej të hyrave të 
llogaritshme apo të pallogaritshme.  

5.9. Subjekt i nenit 5.5, nëse vlera e të mirave materiale të llogaritshme familjare 
është nën kufizimin (limitin) e testit të të mirave materiale mujore (siç 
përcaktohet në Udhëzim) dhe nëse të hyrat e llogaritshme mujore të familjes 
(pas zbritjeve përkatëse) janë nën normën standarde mujore (siç përcaktohet në 
nenin 9.1.) atëherë familja është e përzgjedhshme nga aspekti financiar për 
ndihmë sociale.  
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Neni 6 
Kërkesat për ndihmë sociale 

 
6.1. Familjet që konsiderojnë se janë rast social sipas nenit 4.1 (a) dhe/ose 4.1.(b) 

parashtrojnë kërkesë me shkrim për ndihmë sociale organit përkatës. Në të 
njëjtën kohë, familja nuk mund të parashtrojë kërkesë përkatësisht të shfrytëzojë 
ndihmë nga më shumë se një organ. Familja mund të marrë ndihmë sociale në të 
njëjtën kohë vetëm nga një organ përkatës.  

6.2. Familjet që paraqesin kërkesat e tyre në bazë të një anëtari apo më shumë 
anëtarëve me aftësi përherë të kufizuara, duhet të paraqesin edhe certifikatën e 
komisionit mjekësor për gjendjen shëndetësore të tyre. Procedura për 
konstatimin e shkallës dhe të llojit të aftësisë së kufizuar nga komisioni 
mjekësor përcaktohet me Udhëzim të cilin e lëshon Ministria.  

6.3. Procedura për paraqitjen e kërkesave për ndihmën sociale rregullohet me një 
Udhëzim administrativ të cilin e lëshon Ministria.  

 
Neni 7 

Periudha e shfrytëzimit të ndihmës sociale 
 
7.1. Familja që ka fituar të drejtën e ndihmës sociale në përputhje me nenin 4, pika 

1(a) do të marrë ndihmë sociale deri në gjashtë muaj, me kusht që t’i plotësojë 
kriteret e parashikuara gjatë kësaj periudhe. Pas kalimit të periudhës së 
lartpërmendur, familja duhet të bëjë kërkesë të re për vazhdimin e të drejtës për 
ndihmë sociale.  

7.2. Familja që ka fituar të drejtën e ndihmës sociale në pajtim me nenin 4.1 (b) do të 
marrë ndihmë sociale deri në gjashtë(6) muaj, me kusht që t’i përmbushë kriteret 
e parashikuara gjatë kësaj periudhe dhe të ndërmarrë veprime të nevojshme për 
punësim, sipas kërkesës së organeve përkatëse. Organet përkatëse kërkojnë nga 
ata dëshmi mbi orvajtjet e tyre për të gjetur punë dhe shpeshtësia e këtyre 
dëshmive përcaktohet në Udhëzim të cilin e lëshon Ministria. Pas mbarimit të 
periudhës së përmendur më sipër, familja paraqet kërkesë të re për ndihmë 
sociale.  

 
Neni 8 

Detyra për të informuar 
 
8.1. Organi përkatës ka për detyrë që ta informojë me shkrim secilin kërkues të 

ndihmës sociale për rezultatin e kërkesës në afatin prej katërdhjetë e pesë (45) 
ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës së tij të kompletuar tek organi përkatës.  

8.2. Familja që merr ndihmë sociale duhet ta informojë menjëherë organin përkatës 
për çdo ndryshim të rrethanave, të cilat mund të ndikojnë në të drejtën e tyre për 
ndihmë sociale.  

8.3. Ministria dhe organi përkatës mund të autorizojë nëpunës për të bërë verifikime të 
rastit ose verifikime sistematike të familjeve që marrin ndihmë sociale, në mënyrë 
që të vërtetohen faktet e paraqitura në kërkesat e tyre. Për verifikime të tilla 
kërkuesi i ndihmës nuk duhet të paralajmërohet, në qoftë se ato bëhen gjatë ditës.  
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8.4. Nëpunësve të autorizuar sipas nenit 8.3 u jepet autorizimi për verifikim të 
kërkesave, dhe nëse kërkohet, duhet ta dëshmojnë identitetin e tyre dhe të 
veprojnë vetëm brenda autorizimeve të përcaktuara. 

 
Neni 9 

Llogaritja e pagesave mujore të ndihmave sociale 
 
9.1. Shkalla e standardeve mujore për ndihmë sociale përcakohet sipas numrit të 

anëtarëve të familjes dhe numrit të pikave sipas anëtarit siç është në tabelë. 
 

Numri i anëtarëve të familjes Shkalla standarde mujore nr. i pikëve 
Familja me një (1) anëtar 35 
Familja me dy (2) anëtarë 50 
Familja me tre (3) anëtarë 55 
Familja me katër (4) anëtarë 60 
Familja me pesë (5) anëtarë 65 
Familja me gjashtë (6) anëtarë 70 
Familja me shtatë (7) e më tepër anëtarë 75 

 
Lartësinë e vlerës së pikës në evro e përcakton Ministria për Ekonomi dhe Financa në 
bashkëpunim me Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale. 
 
9.2. Shuma e ndihmës sociale mujore që duhet t’i paguhet familjes së përzgjedhshme 

është ’C’, ku: 
C=A-B 

dhe ku: 
“A” është Shkalla standarde mujore bruto e ndihmës sociale që i jipet familjes 
me aq anëtarë, dhe 
“B” është e hyrë neto mujore e llogaritshme e familjes së përzgjedhshme, pasi të 
jenë bërë zbritjet e lejueshme. 
 
Në rastet kur Shkalla standarde mujore bruto është e barabartë me të hyrat e 
llogaritshme mujore neto atëherë familja fiton të drejtën në ndihmë sociale, 
përveç në rastet siç përcaktohet në nenin 9 pikën 3 dhe në nenin 12. 
Në rastet kur Shkalla standarde mujore bruto është më e lartë se të hyrat mujore 
neto të llogaritshme atëherë familja fiton të drejtën në pagesë minimale prej 10 
Eurosh në muaj. 

9.3. Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave dhe e 
Ekonomisë, në përputhje me Ligjin mbi Menaxhmentin Publik Financiar dhe 
Kontabilitet dhe në bazë të buxhetit të përgjithshëm të propozuar, të cekur në 
nenin 13, përfshijnë pagesa (momentale)të njëhershme që u jepen familjeve kur 
të gjithë anëtarët e familjes janë të përkufizuar sipas nenit 2 pikës 2. dhe, vetëm 
për këtë arsye, ata do të ishin marrë parasysh për pagesa në përputhje me nenin 9 
pikën 2. Procedurat për këto pagesa do të përkufizohen në një Udhëzim të cilin e 
lëshon Ministria.  

9.4. Familjet që fitojnë të drejtën sipas ligjit ekzistues, do t’i marrin pagesat në 
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mënyrë retroaktive prej muajit kur i është dorëzuar kërkesa e kompletuar 
autoritetit përkatës. 

 
Neni 10 

Gjobat për dëshmi të rreme dhe obstruksione 
 
10.1. Çdo person që me vetëdije deklaron të dhëna të pavërteta ose paraqet dokumente 

të pasakta për të përfituar ndihmën sociale sipas ligjit të tashëm, apo që nuk e 
informon organin përkatës për çdo ndryshim të rrethanave, të cilat mund të 
ndikojnë në të drejtën e tyre për ndihmë sociale, është i obliguar ta kthejë 
shumën e parave të marrë padrejtësisht. Personi i tillë do të paguajë shumën 
tjetër e cila është e barabartë me shumën mujore të ndihmës sociale për një 
familje. Procedurat për kthimin e parave do të përcaktohen në një Udhëzim të 
cilin e lëshon Ministria. 

10.2. Çdo person që pengon qëllimisht përpjekjet e ligjshme të organit përkatës për t’i 
verifikuar faktet e paraqitura në kërkesë, i refuzohet kërkesa për ndihmë sociale. 

 
Neni 11 

Shqyrtimi i ankesave 
 
11.1. Kërkuesi i ndihmës që mendon se vendimi zyrtar i organit përkatës është i 

padrejtë, mund t’i parashtrojë ankesë me shkrim drejtorit të organit përkatës, tek 
i cili ka bërë kërkesën për ndihmë sociale. Ankesat behën jo më vonë se 
katërmbëdhjetë (14) ditë pas marrjes të vendimit. Organi përkatës shqyrton 
ankesën dhe njofton me shkrim ankuesin jo më vonë se njëzet e një (21) ditë pas 
marrjes së ankesës.  

11.2. Kërkuesi i ndihmës që nuk është i kënaqur me vendimin e organit përkatës sipas 
nenit 11.1, mund t’i paraqesë ankesë me shkrim Komisionit të ankesave, i cili 
vepron nën autorizimin e Ministrisë së Punës dhe të Mirëqenies Sociale. 
Ankesat dorëzohen jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita e vendimit 
të marrë sipas nenit 11.1. Komisioni i ankesave duhet ta shqyrtojë ankesën dhe 
ta njoftojë me shkrim parashtruesin e ankesës për vendimin e marrë jo më vonë 
se njëzet e një (21) ditë pas marrjes së ankesës.  

11.3. Kërkuesi i pakënaqur me vendimin e Komisionit mjekësor (pas shqyrtimit të 
gjendjes mjekësore të anëtarit të familjes që deklaron se është me aftësi përherë 
të kufizuara) ose me vendimin e Komisionit për ankesa, siç parashihet në nenin 
11 pikën 2, ka të drejtë që të parashtrojë ankesë në gjyqin kompetent.  

 
Neni 12 

Nevojat e jashtëzakonshme 
 
12.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mund të marrë vendim për të 

përmbushur ad - hoc nevoja momentale të veçanta që nuk janë parashikuar me 
këtë ligj. Në vështrim të këtij ligji konsiderohet e veçantë një nevojë momentale 
dhe e njëhershme por jo e vazhdueshme. Po qe se një nevojë e njëjtë është 
paraqitur ose mund të paraqitet brenda 12 muajsh, ajo nevojë nuk mbështetet 
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sipas këtij neni. Organet gjegjëse vlerësojnë dhe administrojnë dhënien e një 
mbështetjeje të tillë. Procedura për përkrahjen e nevojave të veçanta do të 
rregullohet me Udhëzim administrativ të Ministrisë. Familja ose individi mund 
të kërkojë këtë ndihmë pavarësisht a është shfrytëzuese apo jo si ndihmë sociale. 
Familja (individi) mund të kërkojë përmbushjen e nevojave të veçanta vetëm 
prej një organi në përputhje me nenin 9. Familja ose individi nuk mund të 
kërkojë në të njëjtën kohë ndihmë materiale për një nevojë të njëjtë prej më 
shumë se një organi. Vetëm një anëtar i familjes mund të kërkojë ndihmë në çdo 
kohë.  

12.2. Buxheti për skemën e ndihmë sociale, i cekur në nenin 13 do të përfshijë pagesa 
të veçanta për nevoja të jashtëzakonshme. 

 
Neni 13 

Administrimi dhe financimi i Skemës 
 
13.1. Sipas këtij ligji, Skema e ndihmës sociale administrohet nga Ministria e Punës 

Dhe e Mirëqenies Sociale. Qeveria brenda 60 ditëve, pas sugjerimeve të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe të Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, lëshon një a më shumë Udhëzime administrative që 
përmbajnë rregulla të cilat duhet të përmbushen nga Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale në administrimin e skemës së ndihmës sociale që është 
themeluar sipas këtij ligji. Këto Udhëzime administrative duhet të jenë në 
përputhje me këtë Ligj dhe me Ligjin mbi Menaxhimin Financiar Publik dhe 
Kontabilitet.  

13.2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, në përputhje me Ligjin mbi Menaxhimin Financiar Publik dhe 
Kontabilitet, përcaktojnë buxhetin vjetor për skemën e ndihmës sociale.  

13.3. Ministria e Financave dhe e Ekonomisë i vërteton Qeverisë së Kosovës, për çdo 
vit, jo më vonë se më 1 dhjetor, se shuma e mjaftueshme e buxhetit i është 
ndarë, për vitin vijues për pagesat e ndihmës sociale në Shkallën standarde 
mujore bruto. Nëse Ministria e Financave dhe e Ekonomisë nuk mund të 
vërtetojë se ka fond të mjaftueshëm për pagesat e ndihmës sociale në Shkallën 
standarde mujore bruto, ajo (Ministria) duhet t’i paraqesë Qeverisë për miratim, 
një propozim të arsyetuar të një shume të tjetër buxhetore, e cila, megjithatë, nuk 
duhet të jetë më e ulët se shuma e vitit aktual. 

13.4. Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, bashkërisht me Ministrinë e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, vërtetojnë për çdo vit shkallët standarde bruto për ndihmë 
sociale, në bazë të të dhënave në dispozicion të përfituesve të mundshëm dhe 
mundësive të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. 

 
Neni 14 

Fshehtësia e informatës personale 
 
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale dhe organet përkatëse nuk duhet t’ia 
tregojnë informatat e mbledhura të përfituesve të skemës asnjë organizate ose organi, 
përveç rasteve kur kjo bëhet me qëllim zbulimi të mashtrimit ose korrupsionit. Në 
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rastet e jashtëzakonshme, informata mund t’u tregohet organeve publike për të 
mundësuar ndihma financiare, ndihma të tjera, pagesat e beneficioneve në mallra që u 
jepen anëtarëve të një familjeje. Këto kërkesa mund të merren parasysh kur ekziston 
bazë specifike statutare për një ndihmë financiare të posaçme, ndihmë tjetër, pagesë 
ose përfitim në mallra, kur këto nuk janë në kundërshtim me synimin e skemës së 
ndihmës sociale dhe kur efekti i këtyre nuk ndikon në diskualifikimin e familjes nga e 
drejta për ndihmë sociale. 
 

Neni 15 
Zbatimi 

 
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale mund të lëshojë Udhëzime administrative 
për zbatimin e këtij ligji. Këto udhëzime administrative duhet të jenë në përputhje me 
këtë Ligj dhe me Ligjin mbi Menaxhimin Publik Financiar dhe Kontabilitet dhe në 
përputhje me çdo urdhëresë administrative të Qeverisë. 
 

Neni 16 
Ligji në fuqi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet çdo Ligj tjetër që rregullon këtë materie. 
 
 

Neni 17 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 4 muaj pas miratimit në Kuvendin e Kosovës dhe pas shpalljes nga 
PSSP-ja. 
 
18.08.2003 
UNMIK/REG/2003/28 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 15 / 01 GUSHT 2007 
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LIGJI Nr. 04/L-096 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/15 

PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË 
 
 
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. 2003/15 
PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË 

 
Neni 1 

 
1. Neni 1 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj rregullohet skema e ndihmës sociale në Kosovë, me qëllim të mbështetjes 
dhe ofrimit të ndihmës së përkohshme financiare për familjet që janë në varfëri. 
 

Neni 2 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.2. riformulohet me tekstin si në vijim:  

2.2. Anëtarët e familjes të cilët janë:  
(i) në moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç ose më të vjetër;  
(ii) personat me aftësi të kufizuar, kur marrin pensionin për aftësi të 

kufizuar të punës, të financuar nga Buxheti i Kosovës;  
(iii) fëmijët nga mosha nga një (1) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç që marrin 

pagesa, sipas Ligjit Nr. 03/L-022 për përkrahje materiale familjeve të 
fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme; dhe  

(iv) personat të cilët janë përfitues të pensioneve, si rezultat i kontributit, 
sakrificës apo pasojave së luftës së UÇK-së.  

(v) anëtarët e familjes, sipas këtij paragrafi, të cilët janë të përfshirë në përkufi-
zimin e familjes, nuk do të merren parasysh kur llogaritet madhësia e familjes 
e cila përcakton shumën e ndihmës sociale, që i duhet dhënë familjes. 
Përjashtim të vetëm do të bëjnë anëtarët e familjes të cilët marrin pagesë 
financiare sipas Ligjit për vlerat e luftës. Në rastet e tilla, anëtarët e familjes të 
cilët marrin pagesa sipas këtij ligji, do të llogariten si anëtarë të familjes kur të 
përcaktohet madhësia e familjes për pagesat e ndihmës sociale.  
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2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.5. fjala “ i vetëm” fshihet nga teksti i ligjit.  
3. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.7. pas pikës vi, në rreshtin e fundit, pas fjalisë 

“personat që i takojnë çfarëdo grupi të shënuar në nën-paragrafët (i) deri në 
(vi) më lart, konsiderohen” shtohet fjala “të varur dhe“.  

4. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.8. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2.8. Komisioni mjekësor - nënkupton një grup ekspertësh mjekësor i formuar 

dhe i miratuar nga ministria përkatëse e punës dhe mirëqenies sociale, me 
qëllim të ekzaminimit dhe përcaktimit të gjendjes shëndetësore, duke 
përcaktuar shkallën e paaftësisë të çdo personi apo anëtari të familjes, i cili 
është i përfshirë në realizimin e të drejtave të përcaktuara sipas këtij ligji.  

5. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.9. fjala “dy vite” zëvendësohet me fjalën “ një vit 
(1)”.  

6. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.10. dhe në tërë tekstin e ligjit, fjala “e 
pallogaritshme”, zëvendësohet me fjalën “jo e llogaritshme”. 

7. Neni 2 i ligjit bazik, pas paragrafit 2.11. shtohen tre paragrafë të rinj 2.12., 2.13., 
2.14., me tekstin si në vijim: 
2.12. I papunësuari sipas këtij ligji është anëtari i familjes i cili kërkon punë 

aktivisht, është i regjistruar si i papunë në Zyrën e punësimit dhe i cili ka 
nënshkruar deklaratën e papunësisë me Zyrën e punësimit.  

2.13. Ministria - nënkupton Ministrinë përkatëse për punë dhe mirëqenie sociale.  
2.14. Shprehjet e tjera të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin dhe domethënien 

e njëjtë sikur shprehjet e përkufizuara ne nenin 2 të ligjit bazik.  
 

Neni 3 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.1., fjala “ Konsoliduar” fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.2. riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.2. Shërbimet e ndihmës sociale brenda qendrave për punë sociale, të caktuara 
për të administruar skemën e ndihmës sociale, menaxhohen nga udhëheqësi 
i shërbimit të ndihmës sociale, i cili zgjidhet nga komuna, në bashkëpunim 
me Ministrinë.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, pas paragrafit 3.2. shtohen tre (3) paragrafë të rinj 3.3., 3.4., 
3.5., me tekstin si në vijim:  
3.3. Udhëheqësi i skemës së ndihmës sociale për realizimin e detyrave dhe 

përgjegjësive, i përgjigjet drejtorit /drejtorisë përkatëse në komunë dhe i 
raporton Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

3.4. Ministria në rast të konstatimit të shkeljeve të rënda të administrimit të 
skemës së ndihmës sociale, mund ta marrë në administrim të drejtpërdrejtë 
skemën e ndihmës sociale në atë komunë, për një periudhë jo më gjatë se 
një (1) vit.  

3.5. Autoriteti përgjegjës për zhvillimin e proceduarve, përgatitjen e lëndës, 
verifikimin e gjendjes socio-ekonomike dhe përzgjedhjen apo refuzimin e 
familjes në skemën e ndihmës sociale është nëpunësi i skemës së ndihmës 
sociale (menaxheri i rastit), ndërsa përgjegjësinë për vendimmarrje e ka 
udhëheqësi i shërbimit të skemës së ndihmës sociale. 



 
Ligji Nr. 04/L-096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/15 për skemën e… 

 1153 

Neni 4 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin në vijim:  

4.1. Për të realizuar të drejtën në ndihmë sociale, të gjithë anëtarët e familjes 
duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës dhe t’i plotësojnë kushtet për 
kategorizim në njërën prej kategorive të përcaktuara me këtë ligj.  

4.2. Përjashtimisht, shfrytëzues të ndihmës sociale, mund të jenë edhe shtetasit e 
huaj të cilët: 
a) kanë leje qëndrimi në Kosovë;  
b) personat në cilësinë e azilkërkuesit; c). personat në cilësinë e refugjatit; 

dhe 
c) personat të cilët gëzojnë mbrojtje të përkohshme dhe plotësuese. 

4.3. Për njohjen e të drejtës në ndihmë sociale si dhe përcaktimin e kushteve dhe 
kritereve për shtetasit e huaj, sipas paragrafit 4.2. të këtij neni, Qeveria 
nxjerr akt nënligjor.  

4.4. Të drejtën në ndihmë sociale në kategorinë e parë e realizon familja, në të 
cilën të gjithë anëtarët e familjes janë të varur sipas përkufizimit të dhënë në 
nenin 2 pikën 2.7 të ligjit në fuqi, dhe asnjëri prej tyre nuk është i punësuar.  

4.5. Të drejtën në ndihmë sociale në kategorinë e dytë e realizon familja me një 
anëtar të familjes të aftë për punë dhe:  
a) me të paktën një fëmijë nën moshën pesë (5) vjeç; apo 
b) që kanë në përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën 

pesëmbëdhjetë (15) vjeç. 
4.6. Dispozita e paragrafit 4.5. do të modifikohet me kohë, në mënyrë që kufiri i 

moshës së fëmijës gradualisht të ngritët më qëllim që ky kriter të 
ndryshohet, i cili do të varet nga fondet e nevojshme buxhetore të vëna në 
dispozicion dhe do të jetë subjekt i kufizimeve fiskale.  

4.7. Të gjithë anëtarët e familjes brenda kategorisë së dytë, ose duhen të jenë të 
varur, ashtu siç është definuar në paragrafin 2.7 të ligjit në fuqi, ose anëtari i 
vetëm i aftë për punë në familje, duhet të jetë i regjistruar si i papunësuar në 
Zyrën e punësimit.”  

4.8. Zyra e punësimit lëshon deklaratën e papunësisë për anëtarin e vetëm të aftë 
për punë të familjes, në mënyrë që të bëjë certifikimin e anëtarit të familjes 
që aktivisht kërkon për t’u punësuar. Deklarata e papunësisë përfshin të 
dhënat personale, procedurat e zhvilluara për punësimin dhe trajnimin e të 
papunësuarit si dhe thekson përgjegjësitë dhe veprimet që duhen ndërmarrë 
nga Zyra e punësimit dhe i papunësuari që dëshiron të përfitojë ndihmë 
sociale.  

4.9. Deklarata e papunësisë do të jetë e vlefshme për periudhën prej gjashtë (6) 
muajve, për të korresponduar me periudhën e dhënies së ndihmës sociale. 
Zyra e punësimit është përgjegjëse për ofrimin e mbështetjes për të 
papunësuarin për trajnim, punësim, këshillim, punë publike dhe programe 
tjera të punësimit. Zyra e punësimit, po ashtu është përgjegjëse për të 
verifikuar se kohëzgjatja për të gjetur punë nga i papunësuari, është gjashtë 
(6) muaj dhe do të përfshijë masat aktive të punësimit, për të verifikuar se 
ato janë adekuate dhe janë ndërmarrë nga i papunësuari.  
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4.10. Çfarëdo shkelje e deklaratës së papunësisë nga i papunësuari, do të rezultojë 
me anulimin e certifikimit si i papunësuar. Procedurat e regjistrimit, 
certifikimit dhe kërkimit aktiv të punësimit për të papunësuarin do të 
rregullohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

4.11. Personat që kanë mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe që kanë 
mbaruar shkollimin e mesëm do të konsiderohen si të aftë për punë dhe në 
gjendje për të punuar edhe nëse vazhdojnë shkollimin e rregullt në 
universitet ose në ndonjë program trajnues.  

4.12. Personat që:  
a) banojnë; ose 
b) janë në institucione të tipit të mbyllur, si: institucionet psikiatrike, 

shtëpitë e pleqve, institucionet religjioze, shkollat rezidenciale dhe 
burgjet, nuk mund të përfitojnë ndihma sociale sipas këtij ligji. 

 
Neni 5 

 
1. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.3. riformulohet me tekstin si në vijim:  

5.3. Të mirat materiale të llogaritshme janë sendet me vlerë që përfshijnë: 
pagesat e përgjithshme nga pensionet individuale të kursimit, që u jepen 
personave ose përfituesve - siç përcaktohet në ligjet në fuqi, pagesa të tjera 
të përgjithshme, bizneset private apo familjare, prona, disa lloje të caktuara 
të pasurisë së patundshme, toka dhe mjetet motorike në përdorim.  

2. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.5. riformulohet me tekstin si në vijim:  
5.5. Të mirat jo të llogaritshme materiale përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në 

to: kursimet e pensioneve të anëtarëve të familjes në llogaritë individuale të 
detyrueshme në përputhje me ligjet e aplikueshme, prona e shfrytëzuar si 
vendbanim kryesor i familjes, automjeti që përdoret nga anëtarët e familjes 
me aftësi të kufizuara, të cilët janë nën përkujdesje nga personi tjetër 
njëzetekatër (24) orë, ashtu sikur është vendosur nga Organi i kujdestarisë, 
toka në sipërfaqe jo më shumë se zero pikë pesë (0.5) hektarë.  

3. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.7. riformulohet me tekstin si në vijim:  
5.7. Të hyrat e llogaritshme përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në këto: të 

hyrat e fituara, të trashëguara, dhurata, të hyrat e pranuara në mall, qiraja, 
dërgesat e parave, beneficionet që u janë dhënë anëtarëve të familjes sipas 
Ligjit për vlerat e luftës, pensionet e kursimeve individuale dhe pensioneve 
plotësuese individuale ose të punëdhënësve, pensionet që merren nga jashtë, 
disa pagesa të përgjithshme dhe lloje të ndryshme të të hyrave.  

4. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.7. shtohet paragraf i ri 5.7.a. me tekstin si në 
vijim:  
5.7.a. Të hyrat jo të llogaritshme përfshijnë: Pensionin bazik të moshës, pensionin 

e aftësisë së kufizuar, disa pagesa të përgjithshme, pagesat sipas Ligjit 
Nr.03/L-022 për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të 
kufizuar të përhershme, të moshës një (1) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç, 
pagesat e njëhershme që u jepen familjeve që fitojnë të drejtën në ndihmë 
sociale, siç përcaktohet në këtë ligj, prodhimi shtëpiak për konsum familjar, 
disa lloje të caktuara të kredive dhe ndihmave financiare si dhe lloje të tjera 
të të hyrave.  
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5. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.8. riformulohet me tekstin si në vijim:  
5.8. Ministria nxjerr akt nënligjor për përllogaritjen e të mirave materiale dhe jo- 

materiale si dhe të hyrave të llogaritshme dhe jo të llogaritshme.  
 

Neni 6 
 
Neni 6 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

6.1. Familjet që konsiderojnë se janë rast social sipas kategorisë së parë dhe të 
dytë të këtij ligji, i parashtrojnë kërkesë me shkrim për ndihmë sociale 
organit përkatës. Në të njejtën kohë, familja nuk mund të parashtrojë 
kërkesë, përkatësisht, të shfrytëzojë ndihmë nga më shumë se një organ. 
Familja mund të marrë ndihmë sociale në të njejtën kohë vetëm nga një 
organ përkatës.  

6.2. Familjet me një apo më shumë anëtarë të paaftë për punë, që paraqesin 
kërkesë për ndihmë sociale për kategorinë e parë, gjendjen shëndetësore të 
këtyre anëtarëve e ekzaminon dhe vlerëson Komisioni mjekësor i ministrisë. 
Procedurat e punës, kriteret dhe metodologjia për vlerësim dhe rishikim të 
nivelit dhe llojit të paaftësisë nga ana e Komisionit mjekësor do të 
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

6.3. Procedura për paraqitjen e kërkesave për ndihmën sociale rregullohet me një 
akt nënligjor të cilin e lëshon ministria.  

 
Neni 7 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.1.,togfjalëshi “ në përputhje me nenin 4, pika 1 

(a) do të marrë ndihma sociale deri në gjashtë (6) muaj ” fshihet dhe 
zëvendësohen me togfjalëshin “ për kategorinë e parë do të marrë ndihma 
sociale deri në dymbëdhjetë (12) muaj”.  

2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
7.2. Familja që ka fituar të drejtën në ndihmë sociale për kategorinë e dytë do të 

marrë ndihmë sociale deri në gjashtë (6) muaj, me kusht që t’i përmbushë 
kriteret e parashikuara gjatë kësaj periudhe dhe të ndërmarrë veprime të 
nevojshme për punësim, sipas kërkesës së organeve përkatëse. Organet 
përkatëse kërkojnë nga anëtari i familjes i cili është i certifikuar si 
punëkërkues, dëshmi mbi orvatjet e tij për të gjetur punë. Ministria, nxjerr 
akt nënligjor për mënyrën e paraqitjes së punëkërkuesve, në Zyrën e 
punësimit, dëshmitë mbi orvatje për të gjetur punë dhe afatet kohore.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, pas paragrafit 7.2. shtohet paragraf i ri 7.3. me tekstin si në 
vijim:  
7.3. Pas kalimit të afatit të periudhës prej një (1) viti, përkatësisht, gjashtë (6) 

muaj, familja, individi, duhet të bëjë kërkesë të re për vazhdimin e të drejtës 
për ndihmë sociale.  

 
Neni 8 

 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 9.1. riformulohet me tekstin si në vijim:  
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9.1. Shuma mujore e ndihmës sociale përcaktohet sipas numrit të anëtarëve të 
familjes dhe kostos së çmimeve të konsumit të shportës së ushqimit, e cila 
rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria. Lartësia e vlerës së 
përfitimeve për familje rregullohet me akt nënligjor, me ç’rast Ministria e 
Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
nxjerr vendim për lartësinë e pagesës së shumës mujore për familje. Shuma 
mujore e ndihmës sociale harmonizohet me indeksin e çmimeve të konsumit 
të shportës së ushqimit, të publikuara nga Agjencia e Statistikave të 
Kosovës.  

2. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 9.2 dhe 9.3, fshihen nga teksti i ligjit dhe 
riformulohen në një paragraf të vetëm 9.2. me tekstin si në vijim:  
9.2. Ministria nxjerr akt nënligjor për përllogaritjen e shumës së ndihmës 

sociale.  
 

Neni 9 
 
Pas nenit 9 të ligjit bazik, shtohet neni i ri 9.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 9.A 
 
Familja e përzgjedhur për skemën e ndihmës sociale, për çdo fëmijë të moshës zero (0) 
deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç, realizon një përfitim financiar në formën e shtesës për 
fëmijë, me qëllim të nxitjes së arsimimit dhe përmirësimit të shëndetit. Ministria nxjerr 
akt nënligjor për procedurat dhe mënyrat e realizimit të kësaj të drejte. 
 

Neni 10 
 
1. Neni 11 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11.1. Kërkuesi i ndihmës sociale që është i pakënaqur me aktvendimin zyrtar të 
organit përkatës, mund të parashtrojë kërkesë me shkrim tek udhëheqësi i 
skemës së ndihmës sociale për rishqyrtim të aktvendimit. Kërkesa për 
rishqyrtim bëhet jo me vonë se pesë (5) ditë nga data e marrjes së 
aktvendimit. Ajo nuk e humb të drejtën për ankesë në shkallën e dytë në 
Komisionin për ankesa në departamentin përkatës të ministrisë, ndërsa 
udhëheqësi i skemës së ndihmës sociale në afatin prej dhjetë (10) ditësh e 
shqyrton kërkesën për rishqyrtim apo atë e bart tek organi më i lartë, i cili 
vendos në lidhje me ankimimin.  

11.2. Kërkuesi i ndihmës, që është i pakënaqur me aktvendimin e organit 
përkatës, sipas paragrafit 1. të këtij neni, mund t’i paraqesë ankesë me 
shkrim Komisionit të ankesave, si organ i shkallës së dytë, në departamentin 
përkatës, i cili vepron nën autorizimin e Ministrisë. Ankesat dorëzohen jo 
më vonë së pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e marrjes së aktvendimit nga 
organi përkatës i QPS-së. Komisioni i ankesave duhet ta shqyrtojë ankesën 
dhe ta njoftojë me shkrim parashtruesin e ankesës për aktvendimin e pranuar 
jo më vonë se njëzetenjë (21) ditë pas marrjes së ankesës.  

11.3. Pala e pakënaqur me aktvendimin e Komisionit për ankesa të shkallës së 
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dytë, ka të drejtë të parashtrojë padi në afatin prej tridhjetë (30) ditësh për 
inicimin e kontestit administrativ në gjykatën kompetente, nga dita e marrjes 
së aktvendimit.  

 
Neni 11 

 
Neni 12 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 12 
Ndihmat e veçanta 

 
12.1. Ministria, në rastet e caktuara, mund të marrë vendim për të përmbushur ad – 

hoc, kërkesat momentale të veçanta për familjet në nevojë sociale, që nuk janë 
parashikuar me këtë ligj. Sipas këtij ligji konsiderohet e veçantë një nevojë 
momentale dhe e njëhershme por jo e vazhdueshme. Nëse nevoja momentale 
dhe e njëhershme përsëritet brenda dymbëdhjetë (12) muajve, nuk mund të 
mbështetet sipas këtij neni. Organi përgjegjës i ministrisë, vlerëson dhe 
administron dhënien e një mbështetjeje të tillë. Familja ose individi mund të 
kërkojë këtë ndihmë pavarësisht nëse është apo jo shfrytëzues i skemës së 
ndihmës sociale.  

12.2. Familja, individi, mund të kërkojë përmbushjen e nevojave të veçanta vetëm 
prej një organi në përputhje me këtë nen. Familja ose individi nuk mund të 
kërkojë në të njëjtën kohë ndihmë materiale për një nevojë të njëjtë prej më 
shumë së një organi. Vetëm një anëtar i familjes mund të kërkojë ndihmë në çdo 
kohë.  

12.3. Buxheti për skemën e ndihmës sociale, për ndihma të veçanta, përfshin pagesa të 
veçanta për nevoja të jashtëzakonshme.  

12.4. Ministria, çdo vit kalendarik, në kuadër të buxhetit të përgjithshëm, planifikon 
mjete buxhetore për pagesa të ndihmave të veçanta, në shumën vjetore prej së 
paku njëqindmijë (100.000) Eurosh. Procedurat për këto pagesa të ndihmave të 
njëhershme do të përkufizohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

 
Neni 12 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafët, 13.1, 13.2, 13.3. dhe 13.4, pas fjalës “ Ministria 

për financa”, fjala “dhe ekonomisë” fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.1, pas fjalës “lëshon një”, shtohet fjala “apo”, 

kurse togfjalëshi “Ligjin mbi menaxhimin financiar publik dhe kontabilitet” 
zëvendësohet me togfjalëshin “ Ligjin për financa publike”.  

3. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.4, fjala “konsoliduar” fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 13 
 
Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.1, fjala “lëshon” zëvendësohet me fjalën “nxjerr”, 
kurse togfjalëshi “Ligjin mbi menaxhimin financiar publik dhe kontabilitet” 
zëvendësohet me togfjalëshin “Ligjin për financa publike”. 
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Neni 14 
 
Pas nenit 15 të ligjit bazik, shtohen nenet 15.A,15.B dhe 15.C me tekstin si në vijim: 
 

Neni 15.A 
Beneficionet - subjekt i vështirësive fiskale 

 
Në masën që Qeveria e sheh të domosdoshme për të adresuar rrethanat që krijojnë 
tendosje të paparapara fiskale në buxhetin publik apo që përndryshe të sigurojë ruajtjen 
e disiplinës fiskale publike, Qeveria do të ketë autoritetin që të lëshojë një vendim që 
redukton apo eliminon çfarëdo beneficioni të siguruar me këtë ligj, përfshirë 
beneficionet që kanë të bëjnë me pagesa financiare madje edhe nëse janë përvetësuar 
fondet sipas Ligjit të buxhetit të aplikueshëm në atë kohë. 
 

Neni 15.B 
Zbatimi i veçantë i ligjit 

 
Përfitimet financiare të përcaktuara me këtë ligj, për familjet e përzgjedhura në skemën 
e ndihmës sociale, të cilat kanë fëmijë deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç sipas 
nenit 9 të këtij ligji, do të realizohen varësisht dhe në masën që mund të mbulohen nga 
kursimet e mundshme financiare në skemat aktuale të përcaktuara dhe kursimet që do 
të bëhen brenda fondeve buxhetore në dispozicion. Përfitimet e reja jepen vetëm mbi 
bazën e kursimeve të qëndrueshme, por nuk kufizohen vetëm në to. 
 

Neni 15.C 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në afat prej gjashtë (6) muajve pas hyrjes 

në fuqi të këtij akti ligjor, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e drejtë dhe efikas të 
këtij ligji.  

2. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore sipas paragrafit 1. të këtij neni, vazhdojnë të 
zbatohen aktet nënligjore të aplikueshme, të përcaktuara në nenin 15 të ligjit bazik 
për shfuqizim dhe aktet tjera të aplikueshme deri në masën që nuk janë në 
kundërshtim me këtë ligj.  

 
Neni 15 

 
Neni 16 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim. 
 

Neni 16 
Shfuqizimi i akteve nënligjore 

 
16.1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen: 

a) Rregullorja Nr.2003/XX të datës 18.12.2003, për zbatimin e Ligjit për 
skemën e ndihmës sociale në Kosovë; 

b) Udhëzimi Administrativ Nr. 8/2004 për verifikimin e gjendjes materiale në 
familjet që aplikojnë për ndihmë sociale; 
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c) Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2005 për rregullimin e procedurave të 
përkrahjes financiare, familjeve dhe individëve në raste të jashtëzakonshme. 

 
Neni 16 

Hyrja në Fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-096 
10 maj 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-024-2012, datë 30.05.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 15 / 13 QERSHOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2002/1 
MBI METODOLOGJINË E CAKTIMIT TË LARTËSISË SË PENSIONIT 

BAZË NË KOSOVË DHE CAKTIMIN E DATËS PËR SIGURIMIN 
E PENSIONEVE BAZË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në pajtim me autorizimin që i është dhënë atij me Rregulloren nr. 2001/9 të Misionit të 
Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) të datës 
15 maj 2001 mbi Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme dhe 
Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/35 të datës 22 dhjetor 2001 mbi pensionet në 
Kosovë, 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/35 mbi pensionet në Kosovë, 
e në veçanti nenin 4.2 mbi Metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensioneve bazë dhe 
nenin 32.1 për caktimin e fillimit të pagesës së pensioneve bazë, 
 
Në përputhje me nenet 9.1.34-45 të Rregullores së UNMIK-ut nr.2001/9 të datës 15 
maj 2001 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme, 
 
Me qëllim të vendosjes së metodologjisë për caktimin e lartësisë së pensioneve bazë 
dhe caktimin e datës për fillimin e pagimit të pensioneve bazë, 
 
Me këtë miraton Ligjin vijues: 
 

Neni 1 
Data e fillimit të sigurimit të pensioneve bazë 

 
Pensionet bazë do të fillojnë të paguhen që nga data 1 korrik 2002. 
Personat që gëzojnë të drejtën e pensionit dhe të cilët paraqiten në Administratën 
Pensionale të Kosovës deri më 31 tetor 2002, do t’i marrin pensionet e tyre duke filluar 
nga data 1 korrik 2002. 
Personat që kanë të drejtën e pensionit dhe të cilët paraqiten në Administratën 
Pensionale të Kosovës deri më 31 tetor 2002, do t’i marrin pensionet e tyre duke filluar 
nga muaji kur është bërë kërkesa. 
 

Neni 2 
Norma e pensionit bazë 

 
Për vitin 2002 norma e pensionit bazë është 28 euro në muaj, ndërsa për vitet që 
pasojnë norma e pensionit bazë do të caktohet çdo vit në pajtim me paragrafët e 
mëposhtëm. 
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Pensioni bazë do të mbështetet në vlerën e kalorisë minimale të shportës ushqimore siç 
është definuar në paragrafin III të mëposhtëm. Më qëllim të caktimit të një ndihme 
pensional bazë për vitin vijues, Ministria e Ekonomisë dhe e Financave do të përgatisë 
një vlerësim vjetor të shpenzimeve mesatare mujore në treg të shportës ushqimore me 
kalori minimale. 
Shporta ushqimore me kalori minimale përfshin nevojat ditore prej 2.100 kalori në ditë 
për një person. Kjo përfshin artikujt ushqimorë dhe vlerat referuese të përcaktuara nga 
Ministria e Ekonomisë dhe Financave në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe 
strukturat për konsumim të nevojave bazë në Kosovë, në konsultim me autoritetet tjera 
përkatëse të Kosovës. 
Ministria e Ekonomisë dhe e Financave lypset që t’i garantojë Qeverisë së Kosovës jo 
më vonë se deri më 1 dhjetor të çdo viti se është ndarë një shumë e mjaftueshme në 
projekt-buxhet për vitin vijues për t’i paguar pensionet në nivelin e caktuar. Nëse 
Ministria nuk mund të garantojë se ekzistojnë fonde të mjaftueshme për të paguar 
pensionet në shumën e dakorduar, Qeverisë i paraqet për miratim një propozim të 
arysetuar për një shkallë të re buxhetore brenda kufizimeve buxhetore, i cili megjithatë 
nuk mund të jetë më i ulët se lartësia e vitit aktual. Shkalla e ndihmës pensionale nuk 
mund do të korrigjohet gjatë vitit. 
 

Neni 3 
Autoriteti i ministrisë për ekonomi dhe financa dhe i ministrisë së punës 

dhe e mirëqenies sociale 
 
Ministria për Ekonomi dhe Financa dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
mund të lëshojnë vendime, udhëzime dministrative dhe rregulla për çfarëdo çështjesh 
që kanë të bëjnë me funksionet që u atribuohen atyre sipas këtij ligji dhe Rregullores së 
UNMIK-ut nr. 2001/35. 
 

Neni 4 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi më 26 korrik 2002. 
 
UNMIK/REG/2002/1 
26.07.2002 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË: VITI I / NR.8 / 15 DHJETOR 2006 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke pohuar se unversialiteti, pandashmëria, ndërvarësia dhe ndërlidhja e të gjitha të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe nevojës së personave me aftësi të kufizuar 
për t'i garantuar ato pa diskriminim; 
 
Me qëllim të avancimit të pozitës socio-materiale dhe integrimit në jetën e përditshme 
të Personave me aftësi të kufizuara; 
 
Me qëllim të zbatimit të drejtë të parimeve themelore dhe të drejtave universale nga 
marrëdhënia e punës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN 
E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Fushëveprimi 

 
Me këtë ligj rregullohen dhe përcaktohen të drejtat, kushtet, mënyrat e aftësim, 
riaftësim profesional dhe punësimi i personave me aftësi të kufizuara, për integrimin e 
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tyre në tregun e hapur të punës sipas kushteve te përgjithshme dhe të veçanta të 
përcaktuara në legjislacionin e aplikueshëm. 
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është përkrahja ligjore dhe institucionale për aftësimin, riaftësimin, 
nxitjen dhe përgatitjen profesionale për punësim të përshtatshëm për personat me aftësi 
të kufizuar duke u mbështetur në principet dhe tretmanin e mundësive të barabarta 
përfshirë edhe mundësitë gjinore. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
Shprehjet dhe shkurtesat e përdorura, të cilat ndërlidhen me objektin e shqyrtimit dhe 
rregullimit në këtë ligj kanë këtë kuptim dhe domethënie: 
“Aftësia e kufizuar” është kufizimi i qasjes dhe aktiviteteve të zakonshme në jetën e 
përditshme të një personi, si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore ose mendore, që e 
pengojnë atë për pjesëmarrje në aktivitet e zakonshme ditore. 
“Personat me aftësi të kufizuar” janë ata persona që kanë dëmtime fizike, mendore, 
intelektuale apo shqisore afta-gjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme 
mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të 
barabartë me të tjerët. 
“Kategoritë e personave me aftësi të kufizuara, si pasojë e dëmtimit” janë: Invalidi 
i luftës, invalidi civil i luftës, invalidi i punës, personi i lindur me të meta fizike, 
shqisore apo mendore dhe personi i cili si shkas i fatkeqësisë apo sëmundjes ka të meta 
fizike, mendore apo shqisore. 
“Aftësimi, riaftësimi” është ndërmarrja e masave dhe aktiviteteve në mënyrë të 
organizuar nga institucionet përgjegjëse, dhe institucionet e tjera për riedukimin e 
personi me aftësi të kufizuara, me qëllim të mundësimit për gjetjen e një punë të 
përshtatshme dhe aftësimit për aktivitete te përditshëm të personit me aftësi të 
kufizuara. 
“Aftësimi profesional” është proces themelor për ndërtimin, përmirësimin e 
kapaciteteve për të siguruar dhe mbajtur punën kualitative, për t’u avancuar nga një 
vend pune në një vend tjetër, dhe për ballafaqim me ndryshimet në teknologji dhe 
kushtet e tregut të punës. Aftësimi profesional, realizohet nëpërmjet kurseve të 
ndryshme që organizohen nga Qendrat e aftësimit profesional kryesisht për të papunët 
te përcaktuar me këtë ligj. 
“Komisioni për ekspertizë” është ekipi i përbërë prej ekspertëve mjekësor dhe lëmive 
të tjera i themeluar nga autoriteti përkatës, më qëllim të konstatimit dhe vlerësimit të 
shkallës se aftësisë së kufizuar të një personi. 
“Përshtatshmëria e mjedisit” nënkupton masat e ndërmarra me qëllim të sigurimit të 
një mjedisi të lirë, pa barriera të natyrave të ndryshme. 
“Mjetet ndihmëse” janë ato mjete të cilat i përdorin personat me aftësi të kufizuara, 
me qëllim të tejkalimit të pengesave të cilat e kufizojnë pjesëmarrjen e tyre në 
aktivitetet e zakonshme. 
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“Punë e përshtatshme” nënkuptohet puna të cilën e kryen personi me aftësi të 
kufizuar në përputhje me mundësitë e tij fizike, shqisore dhe mendore si dhe me 
kualifikimin përkatës të fituar gjatë shkollimit special apo aftësimit, riaftësimit 
profesional. 
“Shkolla speciale” është shkollë e veçantë e cila punon dhe vepron në kuadër të 
sistemit arsimor e projektuar për persona me aftësi të kufizuara. 
“Trajneri“ është person profesionist i çertifikuar i punës, i përgatitur dhe i ngarkuar 
për ofrimin e ndihmës në aftësimi dhe riaftësim profesional për personin me aftësi të 
kufizuar, në pajtim me kërkesat e vendeve të punës në tregun e hapur të punës. 
“Edukimi special” nënkupton, procesin arsimor të aprovuar nga organet kompetente 
arsimore për plotësimin e nevojave të personave me aftësi të kufizuara. 
“Aftësimi dhe riaftësimi profesional“ nënkupton të gjitha aktivitetet që synojnë të 
sigurojnë njohuri, aftësim dhe përvojë të re për aftësim të nevojshëm, për punë efikase 
brenda profesionit që e ka kryer edhe më parë, para aftësisë së kufizuar, ose riaftësimit 
për një profesion të ri që mund ta bëj me sukses. 
“Qendra për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim” është Institucion me cilësi 
të personit juridik e cila merret me koordinimin, menaxhimin dhe administrimin e 
aftësimit, riaftësimit profesional dhe nxitjen e punësimit të personave me aftësi të 
kufizuara. 
“Asistenti“ është personi i domosdoshëm pa të cilin personi me aftësi të kufizuar nuk 
mund të aftësohet apo të riaftësohet për punë ose të krijojë marrëdhënie pune. 
“Punëtoria mbrojtëse” është ndërmarrje që themelohet me qëllim të ofrimit të punës 
dhe të punësimit të përshtatshëm, në vendin dhe hapësirën me pajisje përkatëse për 
personat me aftësi të kufizuara. 
“Qendra punuese” është vend punishte e specializuar që punëson persona me aftësi të 
kufizuara, të cilët nuk mund të punësohen apo ta mbajnë punën, sipas kushteve të 
përgjithshme, dhe të veçanta në punëtorinë mbrojtëse. 
“QAP-të” janë Qendrat e aftësimit profesional. 
“QRPK” janë Qendrat për aftësimin, riaftësimin dhe punësim në Kosovë. 
“MPMS” është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
“QRP” janë Qendrat rajonale të punësimit. 
“ZKP” janë Zyrat Komunale të Punësimit. 
 

KREU II 
STATUSI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR PUNË 

 
Neni 4 

 
1. Varësisht nga statusi dhe realizimi i të drejtave, person me aftësi të kufizuara për 

punë është:  
1.1. personi me aftësi të kufizuar, shfrytëzues i mjeteve financiare, i cili realizon 

të drejta dhe përfitime sipas dispozitave ligjore për ndihmë sociale dhe 
pensioneve të personave me aftësi të kufizuar;  

1.2. personi me aftësi të kufizuara pa përgatitje profesionale për punë, i cili 
realizon të drejta dhe përfitime sipas dispozitave për sigurim pensional dhe 
invalidor;  
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1.3. personi me aftësi të kufizuara, i cili realizon të drejta dhe përfitime sipas 
dispozitave ligjore mbi mbrojtjen e invalidëve të luftës dhe atyre civil;  

1.4. nxënësi prej moshës pesëmbëdhjetë (15) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç, me 
aftësi te kufizuar mendore, fizike, psikike ose te kombinuara sipas 
dispozitave ligjore te aplikueshme për shkollimin e mesëm, duke i siguruar 
atij që ka nevojë edhe gjuhën e shenjave për personin e shurdhët dhe 
Alfabetin e Brajit për të verbër;  

1.5. i riu prej moshës pesëmbëdhjetë (15) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç, me 
pengesa në zhvillim, i cili realizon të drejta dhe përfitime sipas dispozitave 
ligjore të ndihmës sociale dhe dispozitave tjera; dhe  

1.6. personi me aftësi të kufizuara më i vjetër se tetëmbëdhjetë (18) vjeç, i cili të 
drejtën në aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësim, nuk ka mund ta 
realizoi sipas dispozitave ligjore nga pika 1 deri në pikën 3 të këtij neni.  

 
Neni 5 

Diskriminimi 
 
1. Diskriminimi përfshin çdo dallim, përjashtim ose dhënie të përparësisë në bazë të 

racës, ngjyrës, gjinisë, fesë, moshës, gjendjes familjare, mendimit politik, 
prejardhjes kombëtare ose sociale, gjuhës ose anëtarësisë sindikale, i cili konsiston 
ne mosdhënien e mundësive të barabarta ose trajtimit jo te barabartë në punësim 
apo në profesion.  

2. Çdo dallim, përjashtim ose dhënie të përparësisë, përkitazi me ndonjë vend të 
caktuar pune në bazë të aftësive të caktuara që kërkohen për atë vend pune, nuk 
konsiderohet si diskriminim.  

3. Ndalohet çdo lloj diskriminimi në bazë të aftësisë së kufizuar dhe personave me 
aftësi të kufizuar ju garantohet mbrojtje ligjore e barabartë dhe efektive ndaj çdo 
lloj diskriminimi në të gjitha situatat.  

 
KREU III 

PROCEDURAT PËR VLERËSIMIN E AFTËSISË PËR PUNË 
PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 
Neni 6 

 
1. Zvogëlimin e aftësive për punë për personat me aftësi të kufizuara sipas 

paragrafëve 1., 2., 3., dhe 6 të nenit 4 të këtij ligji në shkallën e parë, e përcakton 
komisioni profesional në zyrën rajonale kompetente të DAPK-së.  

2. Zvogëlimin e aftësive për punë për personat me aftësi të kufizuara sipas 
paragrafëve 1., 2., 3., dhe 6 të nenit 4 të këtij ligji e përcakton komisioni 
profesional i ekspertizës, i cili punon dhe vepron në kuadër të Departamentit 
kompetent të MPMS.  

3. Iniciativa për fillimin e procedurës për njohjen e të drejtës nga paragrafi 1 i këtij 
neni, paraqitet me kërkesën e personit me aftësi të kufizuar. Në pamundësi të 
iniciativës për fillimin e procedurës nga ana e personit me aftësi të kufizuar, 
iniciativën për procedurë e bën familja e tij e ngushtë, përfaqësuesi ligjor, 
mbrojtësi i tij ose personi i tretë.  
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4. Kërkesa për procedurë për vlerësimin e zvogëlimit të aftësisë se kufizuar për punë 
mund të ngritët në bazë të kërkesës së vetë personit me aftësi të kufizuar, anëtarit 
të familjes së ngushtë, përfaqësuesit të tij ligjor ose kujdestarit të tij.  

5. Kërkesës i bashkëngjiten edhe dokumentet e nevojshme mbi përcaktimin e aftësisë 
së zvogëluar për punë.  

6. Parashtruesi i kërkesës i pakënaqur me vendimin e komisionit profesional të 
shkallës së parë, ka të drejt ankesë pranë organit të shkallës së dytë ne MPMS.  

 
Neni 7 

 
1. Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë, me akt nënligjor të veçantë e përcakton shkallën e aftësisë për punë 
te personave me aftësi të kufizuara.  

2. Procedurat e aplikimit për caktimin e aftësisë së kufizuar dhe njohjen e të drejtave 
në aftësim, riaftësim dhe punësim, rregullohen me akt nënligjor të nxjerr nga 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

3. Në procedurën e vendosjes për përcaktimin e aftësisë së zvogëluar të punës për 
personat me aftësi të kufizuara si dhe njohjen e të drejtës për punë sipas këtij ligji, 
aplikohen dispozitat e ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative.  

 
KREU IV 

AFTËSIMI, RIAFTËSIMI PROFESIONAL DHE AFTËSIMI I PERSONAVE 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 
Neni 8 

 
1. Personi me aftësi të kufizuara ka të drejtë në aftësim, riaftësim profesional sipas 

kushteve të përgjithshme të përcaktuar me këtë ligj. Në rastet e caktuara, kur është 
e nevojshme për shkak të shkallës, llojit dhe rëndësisë, aftësimi, riaftësimi mund të 
behët në shkollat e veçanta dhe institucione tjera sipas plan-programeve për 
aftësimin, riaftësimin profesional.  

2. Aftësimi, riaftësimi profesional i personave me aftësi të kufizuar përfshin këto 
masa dhe aktivitete:  
2.1. përcaktimin e aftësisë mendore për punë;  
2.2. informimin, këshillimin profesional dhe vlerësimin e mundësisë profesionale;  
2.3. analizimin e tregut për punë, mundësitë për punësim dhe inkuadrimin në 

punë;  
2.4. vlerësimin i mundësisë për aftësimin, riaftësimin dhe hartimin e programeve 

për aftësim, riaftësim;  
2.5. aftësimin profesional, kualifikimin plotësues, rikualifikimin me programet e 

përsosjes dhe mirëmbajtjes së shkathtësive të punës dhe atyre sociale në 
periudhën derisa të punësohet;  

2.6. informimin dhe këshillimin me procese teknologjike gjatë aftësimit 
profesional për punësim;  

2.7. programet vetanake dhe të përbashkëta për avancimin e punës sociale dhe 
integrimi në shoqëri;  
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2.8. mësimin profesional, planifikimin dhe aplikimin e teknologjisë së zgjedhur;  
2.9. propozimet këshillëdhënëse mbi aplikimin e teknikave dhe teknologjive të 

ndryshme në mësim dhe në punë, krahas vlerësimit të mundësive për 
zbatimin e tyre;  

2.10. ndihmën Teknike, përkrahjen përcjelljen dhe vlerësimin e rezultateve;si dhe  
2.11. njoftimin, dhe përkrahjen për burimet financiare.  

3. Kohëzgjatja e aftësimit, riaftësimit profesional varet nga aftësitë e mbetura për 
punë, ndërlikueshmëria e organizimit dhe e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.  

4. Aftësimin, riaftësimin profesional të personave me aftësi të kufizuara e organizon 
dhe e menaxhon Qendra për aftësimin, riaftësimin profesional e Kosovës.  

5. Aktivitetet e aftësimit, riaftësimit profesional realizohen në institucionet arsimore, 
zyrat e punësimit, Qendrat e aftësimit profesional, dhe personat tjerë juridik, të 
cilët i plotësojnë kushtet për arsim dhe aftësim profesional, të përcaktuara me këtë 
ligj dhe ligjet e tjera të aplikueshme.  

 
Neni 9 

Angazhimet personale për aftësimin, riaftësimin profesional 
 
1. Personi me aftësi të kufizuara, në mënyre të mëvetësishme mund të kontribuoj në 

aftësimin, riaftësimin e tij profesional dhe në punësim ne këto raste: 
1.1. me përkujdesje për shkollimin dhe aftësimin profesional të tij/saj varësisht 

nga mundësitë e ofruara, aftësitë dhe shkathtësitë e tij/saj;  
1.2. me aplikim në konkursin publik për punësim për vendet e lira dhe te 

përshtatshme te punës, për të cilat i plotëson kushtet e parapara;  
1.3. me pranimin e punës së ofruar dhe gatishmërinë për kryerjen e punës së 

tillë;  
1.4. me respektimin e disiplinës teknologjike gjatë aftësimit dhe punës 

profesionale;  
1.5. me bashkëpunimin në çështjet e aftësimit dhe punës profesionale me 

mjekun, defektologun, psikologun, me punëtorin social, juristin, teknologun 
dhe drejtpërdrejt me punëtorin e varur;  

1.6. me miratimin e ofertës së arsyeshme të ofruar nga punëdhënësi për 
ndërrimin e punës, respektivisht caktimit në punët e tjera adekuate për shkak 
të ndërprerjes së nevojave ose pamundësisë së kryerjes së punëve të deri 
atëhershme; dhe  

1.7. me aftësimin profesional gjatë punës, sipas nevojës edhe me kualifikim 
plotësues ose me rikualifikim me qëllim të mbajtjes së vendit të punës;  

 
Neni 10 

Politikat qeveritare për aftësimin profesional 
 
1. Politikat qeveritare përkitazi me aftësimin profesional dhe punësimin e personave 

me aftësi të kufizuara do të përfshijnë: 
1.1. aftësimin, riaftësimin profesional dhe format tjera të mbështetjes për 

punësimin e personave me aftësi të kufizuara;  
1.2. parimet, mënyra e veprimit dhe metodat e përgaditjes profesionale të 
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zbatuara përgjithësisht në kualifikimet e personave të tjerë, zbatohen në 
rastet e personit me aftësi të kufizuar, deri në atë mase sa lejojnë aftësitë e 
tij;  

1.3. masat e mundshme dhe të nevojshme për të krijuar dhe zhvilluar shërbimet 
e specializuara të aftësimit profesional për personat me aftësi të kufizuara, 
që kërkojnë ndihmë për gjetjen e punës dhe avancim në vendin e punës;  

1.4. plan programet mësimore sipas sistemit modular që mundësojnë aftësim 
individual për personat me aftësi të kufizuara;  

1.5. aftësimin e përbashkët të personave me aftësi të kufizuara me të tjerët, në 
hapësirë të njëjtë dhe trajner të njëjtë me qëllim të integrimit të tyre në 
shoqëri;  

1.6. angazhimin e institucioneve që ofrojnë aftësim profesional, për të krijuar 
mjedis fizik të përshtatshëm për qasje pa vështirësi për personat me aftësi të 
kufizuara;  

1.7. aftësimin e personelit administrativ dhe teknik të institucioneve për aftësim, 
riaftësim dhe punësim, të cilët drejtpërsëdrejti punojnë me personat me 
aftësi të kufizuara. 

 
KREU V 

KUSHTET E PUNËSIMIT 
 

Neni 11 
Kushtet e përgjithshme dhe veçanta të punësimit 

 
1. Personi me aftësi të kufizuara ka të drejtë në punësim, integrim në tregun e punës 

në kushtet përgjithshme dhe te veçanta të përcaktuara me këtë ligj.  
2. Me kushte të veçanta personat me aftësi të kufizuara punësohen në Qendrën për 

aftësimin, riaftësimin profesional, punëtorinë mbrojtëse dhe në qendër punuese, të 
cilët në bazë të aftësive të punës dhe sipas kushteve të përgjithshme nuk mund të 
punësohen në tregun e hapur të punës ose ta mbajnë punën e vet.  

3. Punësimi në kushte të veçanta konsiderohet edhe vetëpunësimi, si dhe punësimi në 
ekonominë familjare i personave me aftësi të kufizuara.  

4. Me kushtet e përgjithshme të punësimit, nënkuptohet punësimi i personave me 
aftësi të kufizuara në tregun e hapur të punës.  

 
Neni 12 

Punësimi në tregun e hapur të punës 
 
1. Organet e administratës shtetërore, punëdhënësit e sektorit privat dhe publik si dhe 

organizatat joqeveritare obligohen që, me kushtet e përshtatshme të punës ti 
punësojnë personat me aftësi të kufizuara.  

2. Çdo punëdhënës është i obliguar të punësoj një person me aftësi të kufizuara në 
çdo pesëdhjetë (50) punëtor.  

3. Punëdhënësi i cili nuk i përmbush detyrimet nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, 
obligohet qe për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuara, të paguaj 
në buxhetin e Kosovës kontribute mujore në lartësi prej një përqind (1%) të 
shumës së pagës minimale.  
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4. Varësisht nga shkalla dhe kategoria e aftësisë së kufizuar, Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale me akt të veçantë nënligjor, do të rregulloj dhe përcaktoj 
vendet e punës dhe punët e përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar.  

 
Neni 13 

Themelimi i marrëdhënies së punës 
 
1. Personi me aftësi të kufizuara themelon marrëdhënie të punës me nënshkrimin e 

kontratës së punës, në përputhje me Ligjin e punës, kontratën kolektive dhe aktin e 
brendshëm të punëdhënësit.  

2. Personi me aftësi të kufizuara i ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet sipas Ligjit të 
punës, kontratës kolektive, këtij ligji dhe kontratës së punës.  

3. Personi me aftësi të kufizuara mund të punojë natën, jashtë orarit të punës ose me 
orar të ndryshuar, në harmoni me vlerësimin e komisionit profesional, i cili ia ka 
përcaktuar aftësinë e zvogëluar te punës.  

4. Bartësi i sigurimit të punësimit të personave me aftësi të kufizuara, merren vesh 
me punëtorin rreth kushteve të punës dhe marrëdhënien e punës, kohën e punës, 
kohëzgjatjen e punës, mbikëqyrjen profesionale, mbulimin e shpenzimeve të 
përshtatjes dhe lartësinë e atyre shpenzimeve si dhe marrëdhëniet tjera nga puna. 

5. Bartësi i sigurimit të punësimit nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të nenit 18 të këtij ligji 
ose personi tjetër fizik ose juridik, mund të merret vesh me personin me aftësi të 
kufizuara, lidhur me përshtatjen e kushteve dhe marrëdhënieve të punës, kohën 
punës, kohëzgjatjen, mbikëqyrjen profesionale, mbulimin e shpenzimeve të 
përshtatjes së punës dhe lartësinë e atyre shpenzimeve, si dhe marrëdhëniet tjera 
nga puna. 

 
Neni 14 

Qendra për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim në Kosovë 
 
1. Qendra për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim në Kosovës është në 

kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  
2. Qendra për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim e Kosovës është institucion 

i themeluar me qëllim të aftësimit, riaftësimit profesional dhe nxitjes se punësimit 
të personave më aftësi të kufizuara.  

3. Mjetet financiare për punën e Qendrës sigurohen nga themeluesi, nga aktivitetet 
shërbyese të Qendrës dhe donacionet vendore apo të jashtme.  

4. Krijimi i punëtorive mbrojtëse dhe qendrave punuese rregullohet me akt të veçantë 
nënligjor të nxjerrë nga MPMS.  

 
Neni 15 

 
1. Qendra për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi 

të kufizuara angazhohet: 
1.1. për aftësimin, riaftësimin profesional, sipas kërkesës së tregut të punës për 

të gjithë personat me aftësi të kufizuara;  
1.2. për nxitjen e punësimit të përshtatshëm të personave me aftësi të kufizuara, 

në përputhje me aftësitë e mbetura për punë;  
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1.3. për zhvillimin e programeve, praktikave dhe strategjive për aftësimin, 
riaftësimin profesional dhe nxitjen e punësimit të personave me aftësi të 
kufizuara;  

1.4. për zbatimin e drejtë dhe efikas të plan-programeve edukative të aftësimit, 
riaftësimit profesional, të përcaktuara nga MASHT-i;  

1.5. për krijimin e projekteve mbështetëse përkitazi me aftësimin, riaftësimin 
profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara;  

1.6. për hulumtimin e mundësive të subvencionimit nga donacionet e ndryshme, 
me qëllim të përkrahjes së vetëpunësimit të personave me aftësi të 
kufizuara;  

1.7. për zhvillimin e teknologjisë përkatëse, lidhur me aftësimin, edukimin dhe 
trajnimin e personave me aftësi të kufizuara;  

1.8. për krijimin e punëtorisë mbrojtëse, qendrës punuese dhe ndërmarrjeve 
tjera, të cilat mundësojnë aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e personave 
me aftësi të kufizuara; si dhe  

1.9. koordinimin, menaxhimin dhe administrimin e shumë çështjeve tjera të cilat 
ndërlidhen me aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara;  

 
Neni 16 

Evidentimi për punësimin e personave me aftësi të kufizuara 
 
1. Evidentimin për punësimin e personave me aftësi të kufizuara sipas legjislacionit 

te aplikueshëm dhe dispozitave të këtij ligji e bëjnë dhe e udhëheqin zyrat e 
punësimit, sipas vendbanimit të këtyre personave.  

2. Mënyrën dhe rregullat për mbajtjen e evidencës e përcakton Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale me akt nënligjor.  

3. Punëdhënësi është i obliguar që t’u dërgojë zyrave të punësimit të dhënat vijuese 
për personat me aftësi të kufizuara që janë të punësuar tek ai/ajo:  
3.1. emrin, mbiemrin dhe adresën e vendbanimit;  
3.2. datën e themelimit të marrëdhënies së punës;  
3.3. datën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës.  

4. Afati i dorëzimit të këtyre shënimeve nga punëdhënësi sipas paragrafit 3 të këtij 
neni, për të punësuarit që gjenden në marrëdhënie pune, është gjashtëdhjetë (60) 
ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji ndërsa, për të punësuarit e ri si dhe për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës për personat me aftësi të kufizuara, afati është 
tridhjetë (30) ditë nga dita e fillimit të punës, gjegjësisht dita e ndërprerjes së 
marrëdhënies së punës.  

 
Neni 17 

Obligimet e punëdhënësit të ri (të sapo themeluar) 
 
1. Punëdhënësit e rinj, që nga momenti i marrjes së lejes për ushtrimin e veprimtarisë, 

në afat prej njëzetekatër (24) muajsh janë të liruar nga obligimet lidhur me 
punësimin e personave me aftësi të kufizuara.  

2. Punëdhënësi nga paragrafi 1 i këtij neni, i cili kërkon shtyrje të afatit pas 
njëzetekatër (24) muajve lidhur me detyrimin për punësimin e personave me aftësi 
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të kufizuara, është i obliguar që kërkesën ta arsyetojë në mënyrë të hollësishme.  
3. Kopja e vendimit të cilën e nxjerr organi përgjegjës i MPMS-së, për shtyrjen e 

obligimit për pranimin nga paragrafi 2 i këtij neni i dërgohet zyrës së punësimit.  
4. Punëdhënësit të cilët janë themeluar dhe regjistruar sipas ligjit, por nuk janë të 

detyruar për punësimin e personave me aftësi të kufizuara sipas paragrafit 2 të 
nenit 12 të këtij ligji, mund ta punësojnë këtë kategori në punët e përshtatshme 
sipas këtij ligji, dhe të realizojnë stimulimet dhe beneficionet e parapara me këtë 
ligj.  

 
KREU VI 

BENEFICIONET E PUNËDHËNËSVE PËR PUNËSIMIN E PERSONAVE 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 
Neni 18 

Beneficionet financiare me rastin e punësimit 
 
1. Punëdhënësi i cili punëson persona me aftësi të kufizuara si dhe personi me aftësi 

të kufizuara që ushtron veprimtari të pavarur, të drejtën për lehtësime doganore 
dhe tatimore e realizojnë sipas ligjeve tatimore dhe doganore në fuqi.  

2. Për personin me aftësi te kufizuar njëqind përqind (100%) shfrytëzues i pensionit 
të aftësisë së kufizuar, pensioni të shndërrohet në asistence personale për 
ndihmësin në punë (asistentin e tij).  

 
Neni 19 

Stimulimi material në të holla 
 
1. Punëdhënësi, i cili e punëson personin me aftësi të kufizuara që është i papunësuar, 

sipas dispozitave ligjore, përveç punëdhënësit nga neni 11 i këtij ligji, ka të drejtë 
në stimulim material në të holla.  

2. Stimulimi material në të holla, përcaktohet në lartësinë e kontributit të obliguar në 
paga, i përcaktuar me dispozitat e obligueshme të sigurimit pensional, në bazë të 
kontributit të obligueshëm të paguar për paga (rroga), i përcaktuar me dispozitat 
mbi sigurimin shëndetësor si dhe kontributit të obligueshëm të paguar për paga, i 
përcaktuar sipas ligjit, i cili rregullon ndërmjetësimin me rastin e punësimit dhe të 
drejtave gjatë kohës së papunësisë.  

3. Kërkesën për pagesën e stimulimit material në të holla, punëdhënësi ia paraqet 
buxhetit të Kosovës. Kërkesës i bashkëngjitet pro fatura e stimulimit material në të 
holla, me të dhënat e personave me aftësi te kufizuara, dhe mbi kontributet e 
paguara në paga për ata persona. Po kështu, kërkesës i bashkëngjiten edhe 
dëshmitë se kontributet janë paguar për të gjithë punëtorët dhe kopjet e llogarisë së 
pagave për personat me aftësi të kufizuara ndërsa, herën e parë edhe dëshminë për 
punësimin dhe aftësinë e mbetur për punë.  

4. Punëdhënësi mundet që kërkesën për pagesë të stimulimit material në të holla ta 
paraqes me përfundimin e muajit. Stimulimi në të holla paguhet në afat prej 
tridhjetë (30) ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës me të dhënat e nevojshme.  

5. Autorizohen organet kompetente që ta publikojë mënyrën e realizimit të të drejtave 
për stimulim material, si dhe përmes organeve drejtuese kompetente të 
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punëdhënësit, ta mbikëqyrë rregullsinë e llogaritjes së stimulimit në të holla dhe 
besueshmërinë e dëshmive.  

 
Neni 20 

 
Qendra për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim e Kosovës, për shërbimet që u 
ofron personave me aftësi të kufizuara, i paguan shërbimet publike në lartësi të njëjtë 
sikurse amvisëritë. 
 

Neni 21 
 
1. Për lehtësimet tatimore, doganore dhe lehtësime tjera, Qendra për aftësimin, 

riaftësimin profesional, punëtoria mbrojtëse, qendra punuese dhe punëdhënësit e 
tjerë mbajnë kontabilitet të veçantë.  

2. Mjetet e siguruara nga përfitimet shfrytëzohen vetëm për:  
2.1. zgjerimin e kapacitetit të Qendrës për aftësimin dhe punësimin e personave 

me aftësi të kufizuara;  
2.2. hapjen e vendeve të reja të punës;  
2.3. pajisjen me teknologji të re të Qendrës; dhe  
2.4. përmirësimin e standardit të personave me aftësi të kufizuara.  

 
Neni 22 

Donacionet për destinime të veçanta 
 
1. Qendra për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësim e Kosovës, punëtoria 

mbrojtëse dhe qendra punuese, mund të pranojnë donacione në mjete financiare 
dhe në pajisje.  

2. Nëse donacioni është Grant i përcaktuar atëherë ne kuadër te marrëveshje donator i 
përcakton kriteret, e nëse është grand i përgjithësohen kriteret i përcakton Qeveria.  

3. Donacionet në mjete financiare nuk shfrytëzohen për pagat e punëtorëve, të cilat 
sipas dispozitave tatimore konsiderohen të ardhura.  

4. Donacionet në mjete financiare ose pajisje, qendra për aftësimin, riaftësimin 
profesional, punëtoria mbrojtëse dhe qendra punuese, i udhëheqin dhe shfrytëzojnë 
si mjete me destinim të veçantë.  

5. Mjetet e destinimeve të veçanta udhëhiqen në llogari të posaçme.  
6. Shfrytëzuesit e destinimeve të veçanta nga paragrafi 1 i këtij neni, janë të obliguar 

që për çdo vit, t’ia dorëzojnë raportin financiar organit mbikëqyrës për aftësim, 
riaftësim profesional dhe punësim si dhe donatorit.  

7. Mjetet materiale nga paragrafi 1 i këtij neni, të cilat nuk janë shpenzuar për 
destinimet si në paragrafin 2 të këtij neni, barten në buxhetin e Kosovës dhe 
përdoren për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim të personave me aftësi të 
kufizuara.  
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KREU VII 
MJETET FINANCIARE PËR PUNËSIMIN E PERSONAVE 

ME AFTËSI TË KUFIZUARA 
 

Neni 23 
 
1. Mjetet financiare për punësimin e personave me aftësi të kufizuara i sigurojnë:  

1.1. Organet e administratës shtetërore, punëdhënësit e sektorit privat dhe 
publik, ku ka punuar më parë personi me aftësi të kufizuara dhe ku atij i 
është përcaktuar aftësia e kufizuar për punë gjatë kohës së punës dhe 
Shoqatat e punëdhënësve dhe punëmarrësve, OJQ-të e ndryshme vendore 
dhe ndërkombëtare, përmes dhënies së donacioneve të ndryshme, Sigurimi i 
këtyre mjeteve dhe raportet ndërmjet këtyre subjekteve për subvencionimin 
e punësimit të personave me aftësi të kufizuar rregullohen me marrëveshje 
të veçantë.  

 
Neni 24 

 
1. Financimi për aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e personave me aftësi të 

kufizuara bëhet nga buxheti i Kosovës.  
2. Buxhetin për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me 

aftësi të kufizuar, e menaxhon dhe mbikëqyrë Ministria për Punë dhe Mirëqenie 
Sociale e Kosovës.  

3. Mjetet e nevojshme për aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e personave me aftësi 
të kufizuara sigurohen nga buxheti i Kosovës si mjete të themeluesit, mjetet e 
kontributeve të veçanta, mjetet e pashpenzuara nga destinime të veçanta, të 
ardhurat e tjera në bazë të ligjit dhe dispozitave tjera, si dhe donacionet e 
personave juridik vendor dhe të jashtëm.  

4. Mjetet e grumbulluara do të dedikohen për:  
4.1. programet zhvillimore dhe avancimin e aftësimin, riaftësimin profesional 

dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara;  
4.2. financimin e institucioneve për aftësimin, riaftësimin profesional;  
4.3. pagesën e stimulimit material në para;  
4.4. bashkëfinancimin e programeve për mbajtjen e punësimit të personave me 

aftësi të kufizuara;  
4.5. për vendet e reja të punës për personat me aftësi të kufizuara.  

 
KREU VIII 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 25 
 
1. Me gjobë në të holla prej pesëqind (500) deri dymijë (2000) euro do të dënohet 

punëdhënësi dhe personi përgjegjës i tij: 
1.1. i cili bën diskriminim në punësim sipas nenit 5 të këtij ligji;  
1.2. i cili nuk paguan kontributin e posaçëm, ndërsa ka qenë i obliguar që ta 

paguaj sipas nenit 12 të këtij ligji;  
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1.3. i cili ndaj personit me aftësi të kufizuara sillet në kundërshtim me dispozitat 
e nenit 13 të këtij ligji;  

1.4. i cili nuk i dorëzon të dhënat mbi personat me aftësi të kufizuara sipas nenit 
16 të këtij ligji;  

1.5. i cili mjetet për destinim të veçantë i shfrytëzon për qëllime tjera dhe nuk i 
udhëheqë në llogari të posaçme sipas nenit 22 të këtij ligji;  

1.6. i cili nuk e dorëzon raportin financiar vjetor për mjetet me destinim të 
veçantë sipas paragrafit 6 të nenit 22 të këtij ligji; si dhe  

1.7. i cili në nën kodin buxhetor nuk i paguan mjetet e pashpenzuara të 
destinimeve të veçanta sipas paragrafit 7 të nenit 22 të këtij ligji. 

 
Neni 26 

Mbikëqyrja 
 
Mbikëqyrjen e ligjshmërisë së zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore, e bën 
Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale. 
 

KREU IX 
 

Neni 27 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
1. Punëdhënësit kanë për detyrë që aktet e brendshme me të cilat rregullohen 

marrëdhëniet e punës, t’i harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji më së largu 
brenda gjashtë (6) muajsh pas hyrjes së tij në fuqi.  

2. Deri në nxjerrjen e akteve të brendshme nga paragrafi 1 i këtij neni, drejtpërsëdrejti 
aplikohen dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 28 

 
Deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, personat me aftësi të kufizuara realizojnë të 
drejtat dhe detyrat nga marrëdhënia e punës në bazë të dispozitave që kanë qenë në 
fuqi. 
 

Neni 29 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në koordinim me ministritë tjera përkatëse, 
duhet të nxjerrë aktet nënligjore për implementimin e këtij ligji brenda afatit prej një 
(1) viti pas hyrjes në fuqi të tij. 
 

Neni 30 
 
Më hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat e ligjeve në fuqi që janë 
në kundërshtim me të. 
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Neni 31 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-019 
18 dhjetor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-084-2008, datë 07.01.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 47 / 25 JANAR 2009 
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LIGJI Nr. 03/L-022 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të kreut 5.1 (j) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese të Vetëqeverisjes 
së Përkohshme në Kosovë; 
 
Duke u nisur nga fakti se Kosova garanton të drejtat e përcaktuara me Konventën për të 
Drejtat e Fëmijëve; 
 
Duke u nisur nga fakti se në Kosovë ndalohet diskriminimi i fëmijëve në çfarëdo baze; 
 
Duke pasur parasysh rëndësinë, rolin dhe vështirësitë e familjes në mbrojtjen dhe 
kujdesin për fëmijët me aftësi të kufizuara të përhershme, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR PËRKRAHJE MATERIALE FAMILJEVE TË FËMIJËVE 
ME AFTËSI TË KUFIZUAR TË PËRHERSHME 

 
KREU I 

DISPOZITAT THEMELORE 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj rregullohet e drejta për përkrahje materiale familjeve të cilët ruajnë dhe 
përkujdesen për fëmijët me aftësi të kufizuar të përhershme dhe mënyra e realizimit të 
kësaj përkrahje materiale. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
Shprehjet e përmendura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
“Fëmijët me aftësi të kufizuar të përhershme fizike, mendore dhe shqisore” 
konsiderohen fëmijët nga lindja deri në moshën 18 vjeçare me vendbanim të 
përhershëm në Kosovë, të cilët janë plotësisht të paaftë të kryejnë aktivitetet e 
përditshme jetësore pa kujdesin e personit tjetër. 
“Parashtruesi i kërkesës për ndihmë materiale dhe kujdes” nënkupton personin që 
paraqet kërkesën për përkrahje materiale. 
“Autoriteti përkatës” nënkupton Departamentin e Mirëqenies Sociale ose ndonjë 
organ tjetër të cilin MPMS-ja e autorizon për administrimin e përkujdesjes. 
“Përkujdesje”nënkupton një benificion që administrohet nga MPMS-ja, dhe shërben 
për të ofruar mbështetje materiale personave që e ofrojnë këtë ndihmë dhe kujdes. 
“Përkrahje materiale” është benificion në formë të shumës financiare mujore ose 
formë tjetër e shpërblimit në të holla që administrohet nga MPMS-ja, për familje me 
fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme. 
“Komisioni mjekësor” nënkupton një grup të përbërë prej ekspertëve mjekësor, të 
emëruar nga MPMS-ja për ta përcaktuar shkallën e gjendjes shëndetësore të fëmiut. 
“Ekspert” nënkupton personin që ka kryer specializimin nga fusha e mjekësisë dhe 
është i licencuar si ekspert. 
“Shuma mujore” nënkupton shumën e saktë të mjeteve materiale që duhet t’i paguhet 
familjes me fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme. 
“Bashkësia familjare” përkufizohet si një grup individësh që jetojnë bashkë nën një 
kulm dhe që bashkërisht ndajnë shpenzimet e jetesës. Sipas këtij Ligji, bashkësia 
familjare mund të përfshijë personat që nuk janë anëtarë të familjes në kuptimin e 
ngushtë. 
“Familja” është bashkësi e cila përbëhet nga paraqitësi i kërkesës dhe të gjithë anëtarët 
e tjerë të familjes që ndodhen në bashkësinë familjare: bashkëshorti ose partneri i cili 
jeton bashkë me të, prindërit dhe fëmijët duke përfshirë edhe fëmijët e adoptuar, 
fëmijët e vendosur në familje, ose fëmijët e njërit nga partnerët. 
“Vendim” është akti juridik të cilin e nxjerr autoriteti përkatës, Departamenti i 
Mirëqenies Sociale, për njohjen e të drejtës në ndihmë materiale familjes ose personit 
tjetër i cili kujdeset për fëmijën me aftësi të kufizuar. 
“Ekspertiza” nënkupton procedurën e vërtetimit të llojit, shkallës së dëmtimit fizik, 
mendor, shqisore apo të kombinuar. 
“Aftësia e kufizuar e përhershme” nënkupton gjendjen shëndetësore të fëmijës i cili 
plotësisht dhe përherë nuk mund të lëvizë ose të kryejë aktivitetet e përditshme jetësore 
pa ndihmën e personit tjetër. 
“Fëmijë” nënkuptohet çdo person nën moshën 18 vjeçare me përjashtim kur mosha 
madhore arrihet më përpara, në përputhje me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet. 
“MPMS” nënkupton Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale. 
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Neni 3 
 
3.1. Me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme, 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përpilon strategjinë e vet për këtë 
kategori të fëmijëve.  

3.2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, siguron përkrahje materiale familjeve 
me fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme, në pajtim me mundësitë 
buxhetore të Kosovës.  

3.3. Ndihma materiale familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme, do të 
ofrohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes Departamentit të 
saj të Mirëqenies Sociale.  

3.4. Ndihma materiale mundëson fëmijët me aftësi të kufizuar të përhershme të bëjnë 
një jetë më normale në kushtet që garantojnë dinjitetin e tyre dhe lehtësojnë 
jetën e tyre.  

3.5. Ndihma materiale për fëmijën e me aftësi të kufizuar të përhershme paguhet në 
emër të prindit apo kujdestarit të fëmijës, përmes xhirollogarisë bankare.  

 
KREU II 

REALIZIMI I TË DREJTËS NË NDIHMË MATERIALE 
 

Neni 4 
 
4.1. E drejta në ndihmë materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuar të 

përhershme realizohet në formë të përkrahjes financiare në para.  
4.2. Këto mjete materiale i jepen familjes ose kujdestarit i cili e ofron ndihmën dhe 

kujdesin për fëmijën me aftësi të kufizuar të përhershëm për të cilin i është 
njohur kjo e drejtë.  

4.3. Lartësia dhe afatet për dhënien e ndihmës materiale përcaktohen me akte 
nënligjore të nxjerra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

 
Neni 5 

 
Ndihma dhe kujdesi për plotësimin e aktiviteteve të përditshme jetësore u takon 
fëmijëve më aftësi të kufizuar të përhershme të moshës 1-18 vjeçare, që janë banor të 
Kosovës dhe janë me aftësi të kufizuar të përhershme që në mënyrë të pavarur të 
lëvizin dhe t’i kryejnë aktivitetet e përditshme jetësore, ku për këta persona është i 
nevojshëm kujdesi i huaj 24 orësh. 
 

Neni 6 
 
Fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme konsiderohen: 

a) fëmijët  
b) fëmijët e verbër si dhe,  
c) fëmijët të cilët për shkak të natyrës së sëmundjes apo sëmundjeve të 

përhershme, nuk janë të aftë që në mënyrë të pavarur të lëvizin vetë, në 
banesë, apo në vendet ku kanë nevojë, as në përdorimin e ndihmesave 
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përkatëse, nuk janë në gjendje të ushqehen vetë, të zhvishen dhe të vishen, 
të kryejnë nevojat fiziologjike si dhe të mbajnë higjienën e domosdoshme 
personale.  

 
KREU III 

KOMISIONI VLERËSUES PËR PËRCAKTIMIN E FËMIJËVE ME AFTËSI 
TË KUFIZUAR TË PËRHERSHME 

 
Neni 7 

 
Komisioni vlerëson llojin, shkallën, dhe peshën e shëndetit fizik, mendor apo shqisor të 
dëmtuar të fëmijës me aftësi të kufizuar të përhershme. 
 

Neni 8 
 
8.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, nxjerr vendim për themelimin e 

komisionit mjekësor për vlerësimin e shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuar 
të cilët gëzojnë mbrojtjen e veçantë me këtë Ligj.  

8.2. Me këtë vendim përcaktohet kompetenca territoriale e komisionit mjekësor.  
8.3. MPMS-ja me aktvendim të veçantë themelon komisionin e shkallës së parë dhe 

komisionin mjekësor të shkallës së dytë.  
 

Neni 9 
Përbërja e komisionit mjekësor dhe procedurat e njohjes së të drejtës 

në ndihmë e kujdes 
 
9.1. Komisioni mjekësor përbëhet prej pesë (5) ekspertë.  
9.2. Komisioni mjekësor përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari i komisionit, dhe 

tre (3) anëtarë, dhe numër të njëjtë të zëvendësve të tyre.  
9.3. Për kryetar, zëvendëskryetar dhe anëtarë të komisionit, si dhe zëvendësit e tyre 

caktohen personat me specializim të kryer pas fakultetit dhe me së paku pesë (5) 
vite përvojë pune në lëmit e tyre.  

9.4. MPMS-ja në komision mund të caktojë edhe personin me kualifikim superior në 
lëmin e shkencave sociale, por jo më shumë se një (1) anëtar.  

9.5. Anëtari i komisionit të shkallës së parë nuk mund të jetë njëkohësisht edhe 
anëtar i komisionit të shkallës së dytë.  

 
Neni 10 

Komisioni i shkallës së parë 
 
10.1. Për anëtar të Komisionit caktohen siç është e përshtatshme për rrethanat e rastit: 

a) nëpunës i shërbimeve sociale;  
b) mjek specialist i pediatrisë;  
c) mjek specialist i oftalmologjisë - ORL;  
d) mjek specialist fiziatër – ortoped;  
e) mjek specialist i neurologjisë ose neuropsikiatrisë;  
f) mjek specialist i psikiatrisë.  
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10.2. Çdo anëtari të Komisionit të shkallës së parë i caktohet zëvendës nga lëmi i 
njëjtë i specializimit.  

10.3. Për kryetar të Komisionit të shkallës së parë emërohet mjeku specialist i 
pediatrisë.  

 
Neni 11 

Komisioni i shkallës së dytë 
 
11.1. Për anëtar të Komisionit të shkallës së dytë caktohen siç është e përshtatshme 

për rrethanat e rastit: 
a) nëpunës i shërbimeve sociale,  
b) mjek specialist i pediatrisë,  
c) mjek specialist i oftalmologjisë -ORL  
d) mjek specialist fiziatër - ortoped,  
e) mjek specialist i neurologjisë ose psikiatrisë.  

11.2. Çdo anëtari të Komisionit për ekspertizë në shkallë të dytë i caktohet zëvendësi 
nga lëmi i njëjtë i specializimit.  

11.3. Për kryetarë të Komisionit të shkallës së dytë caktohet mjeku specialist i 
pediatrisë.  

11.4. Kryetarit të Komisionit i caktohet zëvendësi, nga i njëjti specializim.  
 

KREU IV 
PROCEDURA PËR EKSPERTIZË 

 
Neni 12 

 
12.1. Qendra për Punë Sociale, në vijim QPS, e cila zhvillon procedurën për njohjen e 

ndihmës materiale, familjes me fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme, nëse 
konsideron se duhet të bëhet ekspertiza, nxjerr konkluzë dhe ia dorëzon të gjithë 
dokumentacionin komisionit të shkallës së parë për ekspertizë.  

12.2. Në bazë të konkluzës së QPS-së dhe shënimeve të prezantuara, kryetari i 
Komisionit të shkallës së parë për çdo ekspertizë fton anëtarët e komisionit të 
cilët e japin mendimin me shkrim për rastin konkret, pasi të kenë shqyrtuar 
dokumentacionin dhe ta kenë ekzaminuar personin.  

12.3. Anëtarët e Komisionit mund të japin mendime të ndara për ekspertizën e bërë në 
rastin konkret, dhe pas analizës së të gjitha vlerësimeve të ekspertëve, përpilohet 
raporti i përbashkët me shkrim të cilin e nënshkruan kryetari i Komisionit si dhe 
të gjithë anëtarët e tjerë të cilët kanë marrë pjesë në ekspertizën e personit.  

 
Neni 13 

 
13.1. Komisioni i shkallës së parë është i obliguar që mendimin e vet lidhur me rastin 

ta dorëzojë më së voni në afatin prej njëzetenjë (21) ditëve nga dita e marrjes së 
përfundimit për kryerjen e ekspertizës.  

13.2. Komisioni i dorëzon QPS-së raportin me shkrim në dy (2) kopje dhe të gjitha 
shënimet e tjera përcjellëse lidhur me rastin konkret.  
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13.3. Dokumentacioni lidhur me mendimin e dhënë në raport trajtohet si rreptësisht 
konfidencial në përputhje me nenin 4 të këtij Ligji.  

13.4. Raporti i Komisionit duhet të përmbajë:  
a) shënimet personale të personit;  
b) diagnozën shëndetësore të personit;  
c) llojin, shkallën dhe peshën e dëmtimit fizik, mendor apo shqisor;  
d) ekzistimin e nevojës për ndihmë dhe kujdes të përhershëm;  
e) datën e raportit dhe nënshkrimit; dhe  
f) rekomandimin e mjekut për vlerësimin e serishëm të gjendjes shëndetësore.  

 
Neni 14 

Procedurat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Komisionit të shkallës se dytë 
 
14.1. Pala e pakënaqur mund të paraqesë ankesë kundër vendimit të shkallës së parë të 

nxjerrë nga QPS-ja, vendim i cili është nxjerrë në bazë të raportit të Komisionit 
të shkallës së parë. QPS-ja të gjithë materialin ia dërgon Komisionit të shkallës 
së dytë për ekspertizë të re nëse kjo është e nevojshme për të vendosur në 
shkallën e dytë. Ankesa ushtrohet nëpërmjet organit i cili ka nxjerrë vendimin në 
shkallë të parë. 

14.2. Komisioni i ekspertëve i shkallës së dytë ka të drejtë në bazë të dokumentacionit 
ekzistues dhe atij plotësues për rastin konkret sipas ankesës ta aprovoj, refuzoj 
ose ta kthejë lëndën në rishqyrtim tek Komisioni i shkallës së parë.  

14.3. Raporti i Komisionit të shkallës së dytë jepet me shkrim në dy (2) kopje, i 
përmban të gjitha elementet si dhe raportin e Komisionit të shkallës së parë.  

 
Neni 15 

 
Komisioni i cili kryen ekspertizën mban evidencën për punën e bërë administrative nga 
momenti i marrjes së konkluzës për kryerjen e ekspertizës, për dokumentet e marra, për 
seancat e mbajtura të Komisionit, për personat për të cilët është bërë ekspertiza. 
 

Neni 16 
 
15.1. Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për ekspertizë mund të kopenzohen në 

mënyrë të përshtatshme për kohën e tyre.  
15.2. Lartësia e kompensimit, mënyra e pagesës caktohet në përputhje me programin 

për paga të rregulluar nga Ministria e Punës dhe Mirëqeniës Sociale, 
Departamenti për mirëqenie sociale konform kohës dhe përpjekjeve të 
kushtuara.  

15.3. Mandati i Komisioneve për vlerësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar të 
përhershme zgjat dy (2)  vjet.  
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KREU V 
PROCEDURAT ADMINISTRATIVE TË REALIZMIT TË TË DREJTAVE 

 
Neni 17 

 
Mjetet financiare për zbatimin e këtij Ligji sigurohen nga Buxheti i Konsoliduar i 
Kosovës. 
 

Neni 18 
 
18.1. Përkrahjen materiale mund ta realizojë personi gjegjësisht familja, pa marrë 

parasysh gjendjen materiale të ti/saj apo të familjes së tij/saj, nëse ka fëmijë me 
aftësi të kufizuar të përhershme.  

18.2. Kërkesa për përkrahje materiale i dërgohet QPS-së, në çdo kohë deri sa fëmija 
me aftësi të kufizuar të përhershme t’i mbushë 18 vjeç.  

18.3. Kërkesa paraqitet duke plotësuar formularin të cilin e përgatitë Departamenti për 
Mirëqenie Sociale dhe të njëjtës i bashkëngjiten dokumentet që kërkohen nga 
MPMS – Departamenti për Mirëqenie Sociale.  

 
Neni 19 

 
Kërkesës për realizimin e përkrahjes materiale duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente: 

a) fotokopje e letërnjoftimit të parashtruesit të kërkesës;  
b) lajmërimin e vendbanimit të fëmijës me aftësi të kufizuar të përhershme;  
c) certifikatën e lindjes, për fëmijën;  
d) aktvendimi për kujdestar, nëse kërkesën e parashtron kujdestari;  
e) dokumentacioni mjekësor me epikriz.  

 
Neni 20 

 
Realizimi i kësaj të drejte nënkupton shtesën e posaçme me të holla, të cilën Ministria 
ua jep familjes ose biresuesit apo kujdestarit tjeter të fëmijës me aftësi të kufizuar, e të 
cilët për shkak të sëmundjes së rëndë fizike, mendore apo shqisore të lindur ose të 
paraqitur më vonë, të cilët për plotësimin e aktiviteteve të përditshme jetësore janë të 
kushtëzuar në ndihmën e personave të tjerë, për çka familja ka shpenzime të shtuara 
dhe të jashtëzakonshme. 
 

Neni 21 
 
21.1. Drejtori i QPS-së nxjerre vendim në bazë të: 

a) kërkesës me shkrim, drejtuar QPS-së;  
b) fotokopje të letërnjoftimit;  
c) certifikatës së lindjes;  
d) raportit të Komisionit mjekësor për shëndetin e fëmijës me aftësi të kufizuar 

të përhershme,  
e) shënimet për familjen apo personin i cili kujdeset për fëmijën me aftësi të 

kufizuara të përhershme.  
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f) informatat e vendbanimit të fëmijës me aftësi të kufizuara ‘’.  
21.2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me akt të veçantë mund të kërkojë 

edhe dokumente të tjera, të cilat janë të domosdoshme për vlerësimin e rastit në 
përputhje me nenin 24 përveç atyre të parapara në nenin 19 dhe 21 të këtij Ligji. 

 
Neni 22 

Parashtrimi i kërkesës dhe vendosja 
 
22.1. Prindi ose kujdestari tjeter, bën kërkesë me shkrim, në QPS për njohjen e të 

drejtës për përkrahjen materiale për kujdesin e fëmijës me aftësi të kufizuar të 
përhershme. 

22.2. QPS-ja nxjerr aktvendimin me të cilin njihet e drejta për ndihmë materiale 
prindit ose kujdestarit me fëmijë me aftësi të kufizuar të përhershme.  

22.3. Aktvendimi përmban shënime për fëmijën i cili gëzon këtë të drejtë dhe 
shënimet për familjen, respektivisht personin i cili e realizon ndihmën materiale 
për kujdes, si dhe lartësinë dhe mënyrën e realizimit të përkrahjes (ndihmës) 
materiale.  

22.4. Lartësia e shumës mujore për përkrahje materiale familjes së fëmijës me aftësi të 
kufizuar të përhershme përcaktohet me akt nënligjor të cilin e nxjerr MPMS-ja.  

 
Neni 23 

E drejta e Ankimit 
 
23.1. Pala e pakënaqur me vendimin e QPS-së ka të drejtë ankese në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes se vendimit. 
23.2. Ankesa i drejtohet autoritetit përkatës, Departamentit të Mirëqenies Sociale, 

përmes QPS.  
23.3. MPMS-ja lidhur me ankesën e paraqitur nga pala, mund të vërtetojë: vendimin e 

Shkallës së parë, ta ndryshojë atë ose ta kthejë lëndën në rishqyrtim.  
23.4. MPMS-ja në afat prej 30 ditësh do të nxjerrë vendim të ri lidhur me ankesën 

kundër vendimit të organit të shkallës së parë.  
23.5. Vendimi i MPMS-së i shkallës së II është akt përfundimtar në procedurë 

administrative.  
23.6. Pala e pakënaqur me vendimin e shkallës së II të MPMS-së ka të drejtë t’i 

drejtohet Gjykatës Kompetente.  
 

Neni 24 
Konfidencialitetin e shënimeve personale të parashtruesve të kërkesave 

 
24.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, garanton fshehtësinë për informatat 

personale, të cilat i kanë mbledhur prej parashtruesve të kërkesave, në përputhje 
me ligjin e zbatueshem në Kosovë duke përfshirë edhe ato që lidhen me 
mbrojtjën e të dhënave personale.  

24.2. Familja e cila realizon përkrahjen materiale për kujdes dhe ndihmë fëmijës me 
aftësi të kufizuar të përhershme është i obliguar të lajmërojë të gjitha ndryshimet 
që ndikojnë në realizimin e kësaj të drejte.  
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24.3. Monitorimin e realizimit të kësaj të drejte e bën DMS-ja përmes QPS-së dhe i 
nënshtrohen raportimit të rregullt.  

 
KREU VI 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 25 
 
25.1. Për zbatimin e Ligjit, MPMS-ja mund të nxjerrë akte tjera nënligjore në afatin 

prej gjashtë muajsh nga dita e miratimit të këtij ligji, të cilat nuk mund të jenë në 
kundërshtim me këtë Ligj ose ligjet tjera në fuqi.  

25.2. Njohja e të drejtës për përkrahje materiale njihet nga data e aplikimit për këtë të 
drejtë.  

 
Neni 26 

 
26.1. Me hyrjen e këtij Ligji në fuqi shfuqizohet çdo dispozitë e ligjit të aplikueshëm 

në Kosovë e cila është në kundërshtim me këtë Ligj.  
26.2. Në mungesë të dispozitave të këtij Ligji, batohen përshtatshmërisht dispozitat e 

Ligjit për Shëndetësinë, Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare, Ligjit për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor, dhe ligjeve të 
tjera të aplikueshme në Kosovë.  

 
Neni 27 

Hyrja në fuqi 
 
Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara. 
 
UNMIK/REG/2008/33 
14.06.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 37 / 10 SHTATOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR FINANCIMIN E PROGRAMEVE TË VEÇANTA TË BANIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kushteve për banim të qëndrueshëm për familjet ose 
individët të cilët nuk janë në gjendje ekonomike t’i përballojnë ofertat e tregut të lirë të 
banesave si dhe caktimi i mënyrës së sigurimit dhe shfrytëzimit të mjeteve financiare 
për zhvillimin e programeve të veçanta të banimit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Programet e veçanta të banimit - banim i përshtatshëm dhe i 
përballueshëm për familjet ose individët të cilët nuk janë në gjendje 
ekonomike t’i përballojnë ofertat e tregut të lirë të banesave dhe kanë nevojë 
për ndihmën e shtetit;  

1.2. Banesë - një ose më tepër hapësira të destinuara dhe të përshtatshme për 
banim së bashku me hapësirat ndihmëse të cilat përbëjnë një tërësi dhe kanë 
hyrje të veçantë;  
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1.3. Mundësia e pagesës -shumë e mjeteve financiare që një familje mund t'i 
ndajë për pagesën e qirasë, në raport me të ardhurat familjare;  

1.4. Kontratë e qirasë - kontratë e lidhur ne mes dy palëve, institucionit dhe 
përfituesit të programit të veçantë për banim ku niveli i qirasë kontrollohet 
nga institucioni përgjegjës, në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.5. Normë e banimit - koeficient që shpreh sipërfaqen minimale të banimit që 
duhet të ketë një individ në banesë. Ky koeficient shprehet në m2/person;  

1.6. Organizata joprofitabile- organizatë që vepron në fushën e ndërtimit dhe 
menaxhimit të ndërtimit të banesave me qira;  

1.7. Bonus banimi - dokument që përcakton shumën e subvencionit të ndarë nga 
Buxheti i Republikës së Kosovës, për të mbuluar pjesërisht pagesën e 
qirasë;  

1.8. Organi kompetent komunal- drejtori, sektor ose zyre që mbulon fushën e 
banimit në kuadër të komunës;  

1.9. Ministria – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
 

KREU II 
PROGRAMET E BANIMIT DHE KATEGORITË E FAMILJEVE 

QË MUND TË PËRFITOJNË 
 

Neni 3 
Programet e veçanta të banimit 

 
1. Sigurimi i banimit bëhet përmes financimit të programeve të veçanta të banimit me 

qira, ku përfshihen:  
1.1. banesat e ndërtuara nga Komuna, Qeveria dhe donatorët të cilat jepen me 

qira;  
1.2. banesat ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo juridikë, të cilat mund 

të jepen me qira për familjet që posedojnë bonus të banimit;  
1.3.  banesat tjera në pronësi të komunës, që mund të adaptohen për shfrytëzim 

në bazë të programeve të veçanta për banim. 
 

Neni 4 
Kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit 

 
1. Kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta për banim 

përfshijnë familjet që:  
1.1. nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi individuale;  
1.2. kanë mbetur pa banesë-shtëpi, si rezultat i dëmtimit të shtëpive gjatë luftës 

së fundit në Kosovë,  
1.3. posedojnë sipërfaqe banimi nën normat e banimit, të përcaktuara për atë 

kategori sociale dhe ekonomike.  
2. Administrimi i kërkesave për programet e veçanta për banim bëhet nga organi 

kompetent komunal.  
3. Normat e banimit sipas nën-paragrafit 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni, 

përcaktohen me Udhëzim Administrativ.  
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Neni 5 
Kriteret për përcaktimin e radhës së përparësisë 

 
1. Kriteret për përcaktimin e radhës së përparësisë për sigurimin e banimit për 

personat nga paragrafi 1 i nenit 4 të këtij ligji, janë:  
1.1. statusi i Banimit;  
1.2. lartësia e të ardhurave;  
1.3. gjendja shëndetësore;  
1.4. invaliditeti;  
1.5. struktura e familjes.  

2. Kriteret sipas paragrafit 1, të këtij neni, në mënyrë më të detajuar përcaktohen me 
Udhëzim Administrativ.  

 
KREU III 

BANESAT NË PRONËSI TË KOMUNËS TË CILAT JEPEN ME QIRA 
 

Neni 6 
Përcaktimi i kufijve të të ardhurave 

 
1. Kufijtë minimal dhe maksimal të të ardhurave të familjeve që mund të përfitojnë 

nga programi për banesat me qira, sipas strukturës së familjes, përcaktohen me 
formulën: 

 
K min = Vb x 0.04 x 0.5
 12 x 0.25 

K max = Vb x 0.04 
 12 x 0.25 

 
ku: 
1.1. Kmin - kufiri minimal i të ardhurave;  
1.2. K.max - kufiri maksimal i të ardhurave;  
1.3. Vb-Vlera e ndërtimit të banesave e cila llogaritet sipas sipërfaqes së 

shfrytëzueshme të banesës dhe vlerës etalon të ndërtimit;  
Vb=S x Ve 

1.4. 0.25- mundësia e pagesës së familjes, që mbulon pagesën e qirasë mujore e cila 
nuk duhet të kalojë njëzet e pesë përqind (25%) e të ardhurave të familjes;  

1.5. 0,5- vlera maksimale e subvencionit të qirasë.  
 

Neni 7 
Mënyra e shfrytëzimit të banesave 

 
1. Për shfrytëzimin e banesave lidhet kontrata me shkrim për qira, ndërmjet 

autoriteteve komunale dhe familjes përfituese.  
2. Përmbajtja e kontratës për qiranë, përgjegjësitë e palëve nga kjo kontratë si dhe 

çështjet tjera rreth shfrytëzimit të banesave me qira, rregullohen me Udhëzim 
Administrativ të Ministrisë përgjegjëse për fushën e banimit.  
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Neni 8 
Administrimi dhe mirëmbajtja e banesave 

 
1. Banesat me qira nga programet e veçanta te banimit administrohen nga Organi 

Kompetent Komunal. 
2. Mirëmbajta e banesave me qira nga programet e veçanta e banimit kryhet 

nëpërmjet kontraktimit të personave juridik te licencuar nga Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor.  

 
Neni 9 

Përcaktimi i qirasë 
 
1. Kuvendi komunal çdo vit aprovon shumën e qirasë vjetore për banesat me qira e 

cila përcaktohet sipas formulës: 
 

Qjm = Vb x 0.04 
        12 

ku: 
Qjm - Qiraja jo profitabile mujore 

 
2. Qiraja e grumbulluar nga banesat shfrytëzohet për mbulimin e kostos se 

administrimit, mirëmbajtjes, amortizimit, riparimet e rregullta dhe investuese të 
objektit të banimit.  

3. Qiramarrësi, përveç qirasë, paguan edhe të gjitha shpenzimet tjera që lidhen me 
shfrytëzimin e zakonshëm të banesës.  

4. Vlera vjetore e qirasë nuk duhet të jetë më e madhe se katër përqind (4%) e kostos 
së ndërtimit të banesës së shtetit, për ndërtim të ri, apo katër përqind (4 %) e vlerës 
së banesës në treg.  

5. Kur banesat e programeve te veçanta financohen nga burime tjera te përcaktuara 
me nën-paragrafin 1.3 te nenit 15 dhe me nën-paragrafin 1.3 te nenit 19 të këtij 
ligji vlera e qerasë e shprehur me Euro/m2, përcaktohet për çdo rast specifik në 
bashkëpunim në mes subjekteve qe financojnë dhe komunës ku zbatohet projekti 
dhe miratohet me vendim të Kuvendit Komunal.  

 
Neni 10 

Subvencionimi i qirasë 
 
1. Për familjet të cilat nuk kanë mundësi financiare të bëjnë pagesën e qirasë, shteti 

subvencionon deri në pesëdhjetë përqind (50%) të shumës së qirasë që duhet ta 
paguajë familja. Subvencionimi jepet vetëm pas verifikimit të gjendjes ekonomike 
të familjes, sipas nenit 12, të këtij ligji.  

2. Subvencionimi i qirasë, që përfiton çdo familje, bëhet nga të ardhurat e komunave 
dhe me aprovimin e Kuvendit Komunal. Komunat që nuk arrijnë të realizojnë të 
ardhura të mjaftueshme mund të financohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës.  
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Neni 11 
Përparësitë në përzgjedhjen e përfituesve 

 
1. Përparësi në përzgjedhjen e përfituesve për subvencionim të qirasë kanë:  

1.1. familjet me shumë fëmijë;  
1.2. familjet që në përbërjen e tyre kanë persona me aftësi të kufizuara;  
1.3. familjet ku kryefamiljari është grua-mbajtëse e familjes;  
1.4. bashkëshorti ose bashkëshortja e shkurorëzuar që ka në përkujdesje fëmijë;  
1.5. fëmijët me statusin e jetimit;  

 
Neni 12 

Verifikimi i gjendjes ekonomike të familjes 
 
1. Përfitimi nga programet e banimit bazohet në verifikimin e gjendjes ekonomike të 

familjes.  
2. Verifikimi i gjendjes ekonomike të familjes bëhet nga organi kompetent komunal.  
3. Procedurat për përfitim nga programet e banimit përcaktohen me Udhëzim 

Administrativ nga Ministri i Ministrisë që mbulon fushën e banimit.  
4. Organi kompetent komunal e njofton familjen për rezultatet e verifikimit të 

gjendjes ekonomike. Pas verifikimit të gjendjes dhe vlerësimit të familjeve 
përfituese lëshohet vendimi në afat prej tridhjetë (30) ditësh kalendarikë.  

 
Neni 13 

Shkëputja e kontratës së qerasë 
 
1. Organi kompetent komunal, shkëput kontratën për qiranë në rastet kur:  

1.1. qiramarrësi ka bërë deklarim të rrejshëm për të ardhurat;  
1.2. qiramarrësi ka përfituar një banesë tjetër dhe nuk ka njoftuar organin 

kompetent komunal;  
1.3. qiramarrësi ia lëshon banesën me qira palës së tretë.  

2. Pas shkëputjes së kontratës, qiramarrësi ftohet ta lirojë vullnetarisht banesën, në të 
kundërtën organi kompetent kërkon largimin e dhunshëm nga banesa.  

 
Neni 14 

E drejta e ankesës 
 
1. Kundër vendimit të Organit kompetent komunal, pala e pa kënaqur mund të 

parashtrojë ankesë me shkrim – Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
2. Ministria duhet ta shqyrtojë ankesën dhe ta njoftojë me shkrim parashtruesin e 

ankesës për vendimin e marrë, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë, pas pranimit të 
ankesës.  

3. Pala e pakënaqur me vendimin e Ministrisë, sipas paragrafit 2, të këtij neni, ka të 
drejtë padie për inicimin e konfliktit administrativ në Gjykatën Supreme të 
Kosovës, në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të Vendimit. 
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KREU IV 
BONUSET E BANIMIT 

 
Neni 15 

Mënyra e përdorimit të bonusit të banimit 
 
1. Organet kompetente komunale, me vendim të Kuvendit Komunal, mund të lejojnë 

bonuse të banimit për shfrytëzimin e banesave me qira nga tregu, për familjet që 
plotësojnë kushtet e përcaktuara me nenin 4 dhe 5, të këtij ligji, kur: 
1.1. ndërtimi i banesave është më i kushtueshëm;  
1.2. mungojnë fonde për investime të reja;  
1.3. banesa sigurohet me financim nga organizatat joprofitabile.  

 
Neni 16 

Administrimi i bonusit të banimit 
 
1. Bonusi i banimit aprovohet në Kuvendin Komunal, varësisht nga mundësitë 

buxhetore vjetore të ndara për subvencionimin e qirave sipas nenit 10, të këtij ligji.  
2. Përmbajtja e bonusit të banimit, përcaktohet me Udhëzim Administrativ të 

Ministrisë.  
 

Neni 17 
Përcaktimi i vlerës së bonusit të banimit 

 
1. Vlera e bonusit të banimit nuk mund të jetë më e madhe se pesëdhjetë përqind 

(50%) e qirasë minimale të banesave në tregun e lirë për komunën ku jepet ky 
bonus. Vlera maksimale e bonusit përcaktohet çdo vit, bazuar në të dhënat e vitit të 
mëparshëm dhe miratohet me vendim të Kuvendit Komunal. Shuma e pagesës që 
duhet ta paguaj familja për diferencën ndërmjet qirasë së tregut dhe vlerës së 
bonusit nuk duhet të kalojë tridhjetë përqind (30%) e të ardhurave të familjes. 
Mënyra e llogaritjes së vlerës së bonusit të banimit përcaktohet me formulën: 

 
C=Q-A x 0,3 ku C≤Qm x0,5 

 
C- vlera e bonusit; 
Q-qiraja aktuale të cilën e paguan familja; 
A- të ardhurat e familjes; 
O,3- mundësia e pagesës së qirasë nga familja, e cila nuk duhet ta kalojë tridhjetë 
përqind (30%) e të ardhurave mujore; 
Qm - vlera minimale e qirasë së banesave të tregut; 
0,5 - vlera maksimale e subvencionimit e cila nuk duhet të jetë më e lartë se 
pesëdhjetë përqind (50%) 
 

Cmax=Qm/2 
ku: 
Cmax - vlera maksimale e bonusit. 
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Neni 18 
Vlefshmëria e bonusit të banimit 

 
1. Familja që përfiton bonusin e banimit, duhet të lidhë kontratë mbi qiranë brenda tre 

(3) muajve nga data e lëshimit të bonusit.  
2. Kuvendi Komunal rishqyrton të drejtën e përfitimit të bonusit të banimit për çdo 

vit.  
 

KREU V 
FINANCIMI I PROGRAMEVE TË VEÇANTA PËR BANIM 

 
Neni 19 

Burimet e financimit të programeve të banimit 
 
1. Programet e banimit mund të financohen nga:  

1.1. buxheti i Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor;  

1.2. të hyrat e Komunës të dedikuara për banim;  
1.3. kontributet e donatorëve të ndryshëm.  

 
Neni 20 

Programet komunale të banimit 
 
1. Organet kompetente komunale hartojnë programe tre (3) vjeçare të banimit për 

popullsinë që kanë nën juridiksionin e tyre, duke u mbështetur në analizën e 
nevojave për banim, sipas parashikimeve të këtij ligji, të cilat miratohen nga 
Kuvendi Komunal përkatës. Këto programe përmbajnë: 
1.1. mënyrën dhe format, nevojat e financimit, që ndahen nga Buxheti i 

Republikës së Kosovës brenda një (1) viti financiar, dhe burimet tjera 
financiare;  

1.2. nevojat për banim sipas parashikimeve të këtij ligji, duke përcaktuar grupet 
e familjeve sipas të ardhurave dhe gjendjes së tyre;  

1.3. numrin dhe kategorinë e familjeve që do të përfitojnë banesa me qira;  
1.4. sigurimin dhe pajisjen e truallit me infrastrukturë për ndërtimin e banesave, 

numrin dhe llojin e banesave që nevojitet të ndërtohen, familjet që do të 
përfitojnë, si dhe formën e bashkëpunimit me sektorin privat.  

 
Neni 21 

Kriteret e planifikimit të buxhetit për programet e banimit 
 
1. Në bazë të programeve tre (3) vjeçare të Komunave bëhet planifikimi i buxhetit 

për programet e veçanta për banim ku parashihet financimi i ndërtimeve të reja për 
banim, subvencionimi i qirasë dhe bonuset e banimit për komunat e ndryshme të 
Kosovës.  

2. Për planifikimin e buxhetit për programet e veçanta për banimit merren parasysh 
këta faktorë:  
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2.1. dendësia e popullsisë në nivel të komunave;  
2.2. kërkesat e familjeve për nevoja të banimit;  
2.3. kategoritë e familjeve të varfëra;  
2.4. përparësitë e zhvillimit ekonomik të komunës.  

 
KREU VI 

ORGANIZIMI INSTITUCIONAL 
 

Neni 22 
Zbatimi 

 
1. Autoritetet përgjegjëse për implementimin e programeve për banim, duke marrë 

parasysh kërkesat e qytetarëve për banim si dhe mundësitë financiare të Buxhetit të 
Republikës së Kosovës, të dedikuara për banimin, shpallin publikisht programet 
dhe procedurat për implementimin e tyre.  

2. Ministria, në pajtim më kërkesat e paragrafit 1, të këtij neni, me Udhëzim 
Administrativ do të rregullojë procedurën e shpalljes së programeve për banim, 
dokumentacionin që duhet ta paraqesë familja për të përfituar nga këto programe, 
afatet brenda të cilave duhet të paraqiten kërkesat dhe administrimin e tyre.  

 
Neni 23 

Këshilli Qendror për Banim 
 
1. Me këtë ligj themelohet Këshilli Qendror për Banim.  
2. Këshilli Qendror për Banim është organ këshillëdhënës në kuadër të Ministrisë së 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i cili zgjidhet me vendim të Qeverisë së 
Kosovës.  

3. Këshilli Qendror për Banim jep këshilla për:  
3.1. orientimet kryesore të zhvillimit të sektorit të banimit sipas objektivave të 

përcaktuara me politikat e qeverisë dhe ligjet në fuqi;  
3.2. programet e përgjithshme tre (3) vjeçare të banimit, të përgatitura nga 

Ministria, dhe bën rishikimin eventual të tyre;  
3.3. hartimin e dispozitave të reja ligjore dhe ndërmarrjen e veprimeve tjera.  

4. Këshilli Qendror për Banim përbehet prej pesë (5) anëtareve, të cilëve iu takon 
kompensimi në formë te mëditjeve për çdo takim.  

5. Këshilli Qendror për Banim i raporton, njëherë në vit, Qeverisë së Kosovës.  
 

Neni 24 
Përgjegjësitë e Ministrisë 

 
1. Për zbatimin e këtij Ligji, Ministria:  

1.1. harton strategjinë tre (3) vjeçare për banim, në bazë të programeve tre (3) 
vjeçare të komunave;  

1.2. planifikon buxhetin për mbështetjen e realizimit të programeve vjetore të 
banimit;  

1.3. krijon bazën e të dhënave në nivel qendror, në bazë të dhënave të marra nga 
komunat, ku përfshihen:  
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1.3.1. nevojat për banim dhe llojet e programeve të banimit;  
1.3.2. fondi i banesave me qira;  
1.3.3. gjendja fizike e banesave me qira;  
1.3.4. numri i familjeve të vendosura në banesat me qira;  
1.3.5. sipërfaqja e nevojshme e truallit, që duhet pajisur me infrastrukturë 

për ndërtimin e banesave;  
1.3.6. sipërfaqja e trojeve të pajisura me infrastrukturë për ndërtimin e 

banesave;  
1.3.7. kostoja mesatare vjetore për ndërtimin e banesave, në kuadër të 

programeve të këtij ligji, e cila miratohet çdo vit me vendim të 
Qeverisë. 

 
Neni 25 

Përgjegjësitë e Komunave 
 
1. Për zbatimin e këtij ligji, Komuna bënë:  

1.1. identifikimin e nevojave për banim, sipas programeve të hartuara për 
popullsinë nën juridiksionin territorial të tyre në bazë të këtij ligji;  

1.2. hartimin e programeve dhe projekteve tre (3) vjeçare për banim, bazuar në 
burimet financiare;  

1.3. sigurimin e zonave për ndërtim dhe pajisjen e truallit me infrastrukturë, në 
zbatimin e programeve të banimit;  

1.4. paraqitjen e kërkesave për financimin e investimeve të reja dhe 
subvencioneve në Ministri, deri në muajin mars;  

1.5. krijimin dhe administrimin e bazës së të dhënave për familjet që përfitojnë 
nga programet për banim;  

1.6. sigurimin e ndërtimit;  
1.7. administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave me qira përmes organit 

kompetent komunal;  
1.8. raportimin vjetor në Ministri deri më 31 mars të vitit vijues për ecurinë e 

programeve të banimit;  
1.9. kryerjen e përgjegjësive tjera të parashikuara me këtë ligj.  

 
Neni 26 

Ngritja e kapaciteteve 
 
Kuvendi Komunal përcakton përbërjen, organizimin dhe mënyrën e funksionimit për 
zbatimin e këtij Ligji në Komuna, sipas mundësive të burimeve financiare dhe 
njerëzore dhe në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale nr. 03/L- 040. 
 

Neni 27 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrja e zbatimit te dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në 
bazë të këtij ligji do të bëhet nga autoriteti përgjegjës për çështjet e banimit ne kuadër 
të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
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Neni i 28 
Inspektimi 

 
1. Mbikëqyrja inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore të 

miratuara në bazë të këtij ligji do të bëhet nga Inspektoratit Komunal përmes 
inspektorëve të autorizuar të urbanizmit.  

2. Inspektorët nga paragrafit 1 i këtij neni, gjatë kryerjes se inspektimit do të 
vërtetojnë shfrytëzimin e rregullt te banesave në përputhje me këtë ligj dhe aktet 
nënligjore respektivisht normat e përcaktuara për objektet e banimit.  

 
Neni 29 

Dispozitat Ndëshkimore 
 
1. Në kuptim të këtij ligji, kur shkeljet nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë 

kundërvajtje administrative dhe shqiptohen dënime me gjobë: 
1.1. Për shkelje të paragrafit 1.1, të nenit 13 të këtij ligji, qiramarrësi detyrohet të 

largohet nga banesa me qira dhe të kthej shumën e përfituar nga programet e 
veçanta për banim;  

1.2. Për shkelje të paragrafit 1.2, të nenit 13 të këtij ligji, qiramarrësi gjobitet me 
të holla në shumë prej dyqind (200) deri në katërqind (400) Euro;  

1.3. Për shkelje të paragrafit 1.3, të nenit 13 të këtij ligji, qiramarrësi gjobitet me 
të holla në shumë prej katërqind (400) deri në gjashtëqind (600) Euro;  

2. Falsifikimi i bonusit të banimit dënohet sipas Kodit Penal në fuqi.  
3. Shqiptimi i kundërvajtjeve bëhet nga organi kompetent komunal.  
4. Kundër vendimit të organit kompetent komunal mund të bëhet ankesë brenda 

tridhjetë (30) ditësh MMPH-së, përmes organeve komunale.  
5. Kundër vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni, pala e pakënaqur mund të inicioj 

kontest administrativ me padi në Gjykatën Kompetente.  
 

KREU VII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 30 

 
1. Banesat qe janë ndërtuar para marsit 1999 për strehimin e refugjateve nga 

organizatat ndërkombëtare humanitare kalojnë ne pronësi te Komunave ku ato 
banesa ndodhen. Familjet qe vendosen ne këto banesa përzgjidhen sipas kritereve 
te këtij ligji.  

2. Banesat te cilat janë ndërtuar nga institucionet shtetërore pas vitit 1999 me fonde 
publike trajtohen sipas dispozitave te këtij ligji.  

3. Ministria në afat deri gjashtë (6) muajsh, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxjerr 
Udhëzime Administrative për zbatimin e këtij ligji.  
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Neni 31 
Dispozitat Shfuqizuese 

 
Ky ligj shfuqizon çdo akt ligjor që bie në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 32 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-164 
25 shkurt 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-013-2010, datë 12.03.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 67 / 29 MARS 2010 
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