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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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Në mbështetje të Kapitullit IV neni 65 pika 1, Kapitulli XI pika 130 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, për rregullimin teknik dhe ekonomik dhe promovimin e 
aviacionit civil në Kosovë si dhe për nxitjen e zhvillimit e sigurt të kësaj fushe në 
përputhje me normat ndërkombëtare, 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR AVIACIONIN CIVIL 
 

TITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
 
1.1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha veprimtaritë në fushën e aviacionit 

civil të cilat zhvillohen brenda territorit dhe hapësirës ajrore të Kosovës.  
1.2. Dispozitat e këtij ligji gjithashtu zbatohen jashtë territorit dhe hapësirës ajrore të 

Kosovës për avionët e regjistruar në Kosovë.  
1.3. Ky ligj nuk zbatohet për avionët ushtarak, personelin ajror ushtarak dhe policor 

dhe operacionet ajrore ushtarake të cilat zhvillohen në territorin dhe hapësirën 
ajrore të Kosovës.  

 
Neni 2 

Hapësira ajrore e Kosovës 
 
2.1. Kosova ka sovranitet të plotë, ekskluziv dhe të paprekshëm në hapësirën ajrore 

mbi territorin e saj dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e 
aktiviteteve të aviacionit civil në territorin dhe hapësirën ajrore të saj.  

2.2. Përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionët civil të 
regjistruar në Kosovë; me kusht që ky përdorim të bëhet në përputhje me të 
gjitha kushtet dhe/ose kufizimet e aplikueshme të përcaktuara në një ligj ose në 
përputhje me një ligj të Kosovës. Avionëve të huaj civil u lejohet shfrytëzimi i 
hapësirës ajrore të Kosovës vetëm deri në masën e lejuar ose autorizuar nga (i) 
një marrëveshje ndërkombëtare e detyrueshme për Kosovën, dhe (ii) vendimet e 
lëshuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil në Kosovë dhe Ministria e Transportit 
dhe Postë Telekomunikacionit.  

 
Neni 3 

Rregullat dhe standardet e aviacionit civil në Kosovë 
 

3.1. Aktivitetet e aviacionit civil në hapësirën ajrore të Kosovës zhvillohen në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji, Konventën mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar të 
datës 7 Dhjetor 1944 dhe Marrëveshjen për Themelimin e Hapësirës së 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit.  
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3.2. Çdo dispozitë e zbatueshme drejtpërdrejt e Marrëveshjes për Krijimin e 
Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit, mbisundon mbi çdo dispozitë 
ose aspekt të ligjeve të Kosovës të cilat nuk janë në përputhje me të.  

3.3. Të gjitha elementet e acquis communautaire të BE-së të përmendura ose të 
përfshira në Shtojcën I ose II të Marrëveshjes për Themelimin e Hapësirës së 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Kosovë 
dhe e zëvendësojnë çdo ligj të Kosovës i cili nuk është në përputhje me to.  

3.4. Në kuadër të kompetencave të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës të 
përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 15 të këtij ligji, AAC është e detyruar dhe e 
autorizuar, që (i) të nxjerrë rregullore për zbatimin e këtij ligji, me atë të të 
cilave bëhet përvetësimi i Standardeve të nxjerra nga ONAC dhe (ii) të nxjerrë 
rregullore të zbatimit me anë të të cilave bëhet përvetësimi i Praktikave të 
Rekomanduara të nxjerra nga ONAC, deri në masën sa këto praktika të 
rekomanduara janë praktike dhe relevante për aviacionin civil në Kosovë. 
Pavarësisht nga pika (i) e këtij paragrafi, nëse AAC konstaton se ka arsye të 
mira për të evituar përvetësimin e një standardi të ONAC, AAC duhet që 
menjëherë ta njoftojë ONAC lidhur me ndryshimet ndërmjet rregulloreve për 
zbatim dhe Standardeve të ONAC.  

3.5. Me qëllim të lehtësimit dhe përshpejtimit të procesit rregullator si dhe për 
harmonizimin me standardet Evropiane, Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, 
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit dhe Ministria e Punëve të 
Brendshme janë të autorizuara që, në kuadër të kompetencave të tyre përkatëse 
të përcaktuara në këtë ligj, të nxjerrin rregullore për zbatimin e këtij ligji të cilat, 
me anë të referencës përfshijnë (i) Kërkesat e Përbashkëta të Aviacionit dhe 
Rregulloret e BE-së të cilat i zëvendësojnë ato dhe/ose (ii) rregulloret e 
aviacionit civil të BE-së ose shteteve të ONAC.  

3.6. Nëse Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, Ministria e Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit dhe Ministria e Punëve të Brendshme, nxjerr një rregullore 
për zbatimin e këtij ligji e cila i referohet një dokumenti të nxjerrë nga një 
organizatë ndërkombëtare, shtet i huaj ose një autoritet apo nën-njësi e një 
organizate ndërkombëtare ose shteti të huaj, dhe ky dokument nuk është i 
përkthyer në gjuhët zyrtare të Kosovës, ky autoritet publik duhet që menjëherë 
ta vë në dispozicion të çdo pale kërkuese, versionin në gjuhën Angleze të këtij 
dokumenti. Autoriteti përkatës publik mund ta përmbushë këtë detyrim përmes 
krijimit të një faqe në internet me qasje publike, në të cilën përcaktohet lidhja 
(linku) ku mund të gjendet versioni në gjuhën Angleze i këtij dokumenti.  

 
Neni 4 

Përkufizimet 
 
4.1. Me qëllim të interpretimit dhe zbatimit të këtij ligji - termet dhe shprehjet në 

vijim – kurdo që përdoren në këtë ligj - kanë kuptimin e përcaktuar më poshtë, 
përveç nëse konteksti në të cilin këto terme ose shprehje përdoren, qartësisht ka 
kuptim tjetër: 
- “KHAIA”- nënkupton Komisionin për Hetimin e Aksidenteve dhe 

Incidenteve Aeronautike të themeluar nga neni 31 i këtij ligji. 
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- “Aerodrom”- do të thotë një zonë e caktuar mbi tokë ose ujë (duke 
përfshirë të gjitha ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) të cilat përdoren 
plotësisht apo pjesërisht për arritjen, ngritjen dhe lëvizjen sipërfaqësore të 
avionëve; termi “aerodrom” përfshin, por nuk kufizohet, të gjitha aeroportet, 
fushat ajrore dhe/ose fushat e planerimit. 

- “Operator i Aerodromit”- do të thotë: 
a) çdo person fizik i cili është angazhuar ose i cili shërben në cilësinë e 

drejtorit ose menaxherit të një aeroporti, aerodromi, fushe ajrore ose një 
njësie për shërbimin e trafikut ajror, i cili ofron dhe mirëmban 
aerodromin dhe/ose pajisjet për navigim ajror për veprimtarinë e 
avionëve të transportit publik;  

b) çdo person fizik përgjegjës për inspektimin, mirëmbajtjen, riparimin ose 
riparimin e përgjithshëm të një aerodromi, si dhe çdo individ përgjegjës 
për inspektimin, mirëmbajtjen, riparimin ose riparimin e përgjithshëm 
të objekteve të njësisë për shërbimin e navigimit ajror, pajisjeve për 
radio navigim si dhe pajisjeve dhe aparaturave të tjera.  

- “Poseduesi i Certifikatës së Aerodromit” - do të thotë një person fizik i 
cili është shtetas i Kosovës dhe i cili identifikohet në bazë të një Certifikate 
të Aerodromit të lëshuar nga AAC, detyrat e të cilit (i) janë që të sigurojë që 
aerodromi dhe hapësira ajrore në kuadër të trafikut vizuel është e sigurt për 
shfrytëzim nga avionët ose (ii) kërkojnë që të ketë qasje në zonën 
manovruese ose hapësirën e rrethuar të aerodromit. 

- “Marrëveshja për Themelimin e Hapësirës së Përbashkët Evropiane të 
Aviacionit”- Nënkupton Marrëveshjen shumëpalëshe ndërmjet Republikës 
së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Bullgarisë, 
Republikës së Kroacisë, Bashkësisë Evropiane, Republikës së Islandës, Ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Mbretërisë së Norvegjisë, Serbisë 
dhe Malit të Zi, Rumanisë dhe Misionit të Përkohshëm Administrativ të 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë për Themelimin e Hapësirës së 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit, e cila është bërë e detyrueshme për 
Kosovën me 30 Nëntor 2006. 

- “Transportues Ajror”- do të thotë një person i cili është shtetas i Kosovës 
ose shtetas i një shteti anëtar të HPEA i cili ofron në çfarëdo mënyre, 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi, transportim ajror. 

- “Avion”- do të thotë çdo mjet që përfiton mbështetjen nga atmosfera si 
pasojë e reaksioneve të ajrit, përveç reaksioneve të ajrit të cilat refuzohen 
nga sipërfaqja e tokës. Termi “avion”, aty ku përdoret në këtë ligj ose në 
rregulloret për zbatim të nxjerra në bazë të këtij ligji, u referohet vetëm 
avionëve civil dhe nuk përfshinë avionët të cilët shfrytëzohen për qëllime 
shtetërore ose publike. 

- “Fushë Avionësh”- do të thotë një aerodrom pa pista me sipërfaqe të fortë 
dhe i cili nuk shfrytëzohet për shërbime ndërkombëtare. 

- “Personel i Aviacionit”- do të thotë: 
a) çdo individ (i) i cili shërben si person komandues ose si pilot i një avioni, 

(ii) i cili shërben si mekanik ose anëtar i ekuipazhit të një avioni, ose (iii) 
i cili bën navigimin e një avioni gjatë kohës kur avioni është në lëvizje;  
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b) çdo individ i cili është përgjegjës për inspektimin, mirëmbajtjen, 
riparimin ose riparimin e përgjithshëm të avionëve, motorëve të 
avionëve, helikave, ose aparaturës; dhe  

c) çdo individ i cili shërben në cilësinë e zyrtarit për operacione fluturuese;  
- “Objekt për navigim ajror”- do të thotë çdo objekt që shfrytëzohet, është 

në dispozicion për shqyrtëzim ose është përcaktuar për shfrytëzim në 
navigimin ajror. Objektet e navigimit ajror përfshijnë: aeroportet, zonat e 
aterrimit, ndriçimin, çdo aparaturë ose pajisje për shpërndarjen e 
informatave mbi motin, për sinjalizim, për radio-dirigjimin zbulues, për 
komunikimin me radio ose mënyrë tjetër të komunikimit elektromagnetik, si 
dhe çdo strukturë apo mekanizëm tjetër që ka qëllim të ngjashëm për 
dirigjimin ose kontrollimin e fluturimit në ajër, ose aterrimin dhe ngritjen e 
avionëve. 

- “Shërbimet e navigimit ajror”- do të thotë, për sa i përket hapësirës ajrore 
të Kosovës ose cilësdo hapësirë tjetër ajrore për të cilën Kosova është 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të kontrollit të trafikut ajror, (i) 
shërbimet e komunikimit aeronautik, (ii) shërbimet e informimit aeronautik, 
(ii) shërbimet e radio navigimit aeronautik, (iv) shërbimet për kontrollimin e 
trafikut ajror, (v) shërbimet e motit të aviacionit, (vi) shërbimet e ndihmës 
emergjente, dhe (vii) shërbimet e informimit në fluturim. 

- “Operator Ajror”- do të thotë çdo person i cili, në mënyrë të drejtpërdrejt 
apo të tërthortë, me qira, apo në bazë të ndonjë marrëveshje tjetër, merret 
me transportin ajror komercial vendor ose transportin ajror komercial 
ndërkombëtar. 

- “Certifikata e Operatorit Ajror” ose “COA”- do të thotë certifikata e cila 
e autorizon një operator për ushtrimin e operacioneve të caktuara 
komerciale të transportit ajror. 

- “Aeroport”- do të thotë fusha e aterrimit e cila shfrytëzohet rregullisht nga 
avionët për marrjen ose zbritjen e udhëtarëve ose të ngarkesave. 

- “Shtojcat e Konventës së Çikagos” - do të thotë dokumentet e nxjerra nga 
Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ONAC) të cilat përmbajnë 
Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara të cilat zbatohen në aviacionin 
civil. 

- “AAC”- nënkupton Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. 
- “Ngarkesë”- do të thotë prona (përveç bagazhit të pasagjerëve) dhe/ose 

posta. 
- “Konventa e Çikagos”- nënkupton bazën ndërkombëtare për marrëveshjet 

e aviacionit civil, e cila zyrtarisht është e njohur si Konventa për Aviacionit 
Civil Ndërkombëtar. 

- “Shtetas i Kosovës”- do të thotë (i) një person fizik i cili është shtetas i 
Kosovës, ose (ii) një shoqëri tregtare të themeluar dhe të regjistruar në 
Kosovë, nëse 50% ose më shumë e interesave pronësore në këtë shoqëri 
tregtare janë në pronësi të drejtpërdrejtë dhe në të mirë të një ose më shumë 
personave fizik të cilët janë shtetas të Kosovës. 

- “Avion civil”- do të thotë çdo avion, përveç atyre të cilët shfrytëzohen për 
qëllime shtetërore ose publike. 



 
Ligjet administrative 

 8 

- “Avion Civil i Kosovës”- do të thotë një avion i regjistruar në bazë të 
ligjeve të zbatueshme të Kosovës. 

- “Aviacion Civil” - do të thotë operimi i çfarëdo avioni civil për qëllime të 
operacioneve të aviacionit të përgjithshëm, punë ajrore ose operacione të 
transportit ajror komercial. 

- “Operacion i transportit ajror komercial” - do të thotë një operacion i 
avionit që përfshin transportin e pasagjerëve, ngarkesës ose postës me 
kompensim, qira ose me shpërblim. 

- “Anëtar i ekuipazhit”- nënkupton personin e caktuar për kryerjen e 
detyrave në avion gjatë fluturimit. 

- “Mallrat e rrezikshme” - do të thotë artikujt ose materiet të cilat mund të 
paraqesin rrezik të konsiderueshëm për shëndetin, sigurinë, ose pronën gjatë 
transportimit ajror. 

- “Drejtori i Përgjithshëm”- nënkupton Drejtorin e Përgjithshëm të AAC-së. 
- “Tregtia ajrore vendore”- do të thotë transportimi i pasagjerëve ose i 

pasurisë përmes avionit me kompensim, transportimi i postës, ose operimi i 
avionit me qëllim të zhvillimit të biznesit ose profesionit ndërmjet dy 
vendeve brenda Kosovës nëse cilado pjesë e transportit ose operacionit 
bëhet me avion. 

- “Transporti ajror vendor”- do të thotë angazhimi në tregti ajrore vendore. 
- “AESA”- nënkupton Agjencinë Evropiane për Sigurinë Ajrore. 
- “HPEA”- nënkupton Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit. 
- “KEAC”- nënkupton Konferencën Evropiane të Aviacionit Civil. 
- “Ekuipazh i fluturimit”- do të thotë ekuipazhi operativ i një avioni dhe 

personeli operativ. 
- “Transportues ajror i jashtëm”- do të thotë një person i cili nuk është 

shtetas i Kosovës ose i HPEA i cili drejtpërdrejt ose tërthorazi ofron ose 
angazhohet në ofrimin e transportit ajror të jashtëm. 

- “Tregtia ajrore e jashtme”- do të thotë transportimi i pasagjerëve, pasurisë 
ose postës me kompensim, ose operimi i avionëve për zhvillimin e biznesit 
ose profesionit: ndërmjet një vendi në Kosovë dhe një vendi jashtë Kosovës 
kur cilado pjesë e transportimit ose e operacionit kryhet me avion. 

- “Operator i jashtëm ajror”- do të thotë çdo operator, përveç një operatori 
ajror të themeluar në Kosovë ose në një shtet anëtar të HPEA-s i cili 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, me qira apo çfarëdo aranzhimi tjetër, ofron ose 
angazhohet në ofrimin e operacioneve të transportit ajror komercial brenda 
kufijve ose hapësirës ajrore të Kosovës. 

- “Transporti ajror i jashtëm”- do të thotë angazhimi në tregti të jashtme 
ajrore. 

- “Operacion i përgjithshëm ajror”- do të thotë një operacion civil ajror, i 
cili nuk është operacion i transportit ajror komercial ose operacion i punës 
ajrore. 

- “ONAC”- nënkupton Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil. 
- “IRRF”- nënkupton Instrumentet e Rregullave të Fluturimit. 
- “Transporti ajror komercial ndërkombëtar ”- do të thotë transportimi 

ajror i personave ose pasurisë ose transportimi i postës ndërmjet dy ose më 
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shumë shteteve me kompensim, qira ose shpërblim. 
- “APA”- nënkupton për Autoritetet e Përbashkëta të Aviacionit. 
- “KPA”- nënkupton Kushtet e Përbashkëta të Aviacionit. 
- “Pozitë kyçe e cila ka të bëjë me aviacionin”- është një pozitë (i) e cila 

është qartësisht dhe drejtpërdrejt e nevojshme për zbatimin e rregullt të këtij 
ligji, (ii) e cila është e natyrës tejet profesionale ose teknike dhe jo 
administrative, (iii) për të cilën kërkohet përvojë e konsiderueshme 
paraprake në një fushe që ndërlidhet me aviacionin, dhe (iv) për të cilën 
kërkohet posedimi i një certifikate ndërkombëtare në këtë fushë ose i një 
diplome të avancuar nga një universitet i respektuar ndërkombëtarisht në 
këtë fushë. Këto pozita mund të jenë, por nuk kufizohen vetëm në, 
inspektorët e sigurisë dhe të sigurimit, personeli teknik, kontrolluesit e 
trafikut ajror, ekonomistë të aviacionit dhe juristë të aviacionit. 

- “Kosova”- nënkupton Republikën e Kosovës dhe territorin tokësor dhe ujor 
të Republikës së Kosovës si dhe hapësirën gjegjëse ajrore. 

- “Ministri”- nënkupton Ministrin e Transportit dhe Postë Telekomunika-
cionit. 

- -“Ministria”- nënkupton Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunika-
cionit. 

- “Navigimi i avionëve”- nënkupton funksionin i cili përfshin navigimin e 
avionit, dhe përfshin pilotimin e avionit. 

- “Operator”- do të thotë personi, organizata ose ndërmarrja e cila 
angazhohet, ose ofrohet për t’u angazhuar në operimin e një avioni. Çdo 
person, i cili realizon ose autorizon operimin e avionit, duke e pasur ose jo 
nën kontroll avionin (në cilësi të pronarit, qiramarrësit, ose në cilësi tjetër) 
konsiderohet, sipas këtij ligji, si i angazhuar në operimin e avionit. 

- “Pjesët”- do të thotë çdo pjesë, pajisje, ose pajisje shtesë (i) e avionit 
(përveç motorëve dhe helikave), e motorëve të avionit (përveç helikave), e 
helikave, dhe e aparaturës, dhe (ii) që përdoren për montim ose shfrytëzim 
në avion, motor të avionit, helikë, ose aparaturë, por të cilat ende nuk janë 
montuara apo ngjitura për avion. 

- “Person”- do të thotë çdo person fizik, shoqëri tregtare, firmë, ortakëri, 
korporatë, kompani, shoqatë, shoqëri aksionare, shoqëri, autoritet publik ose 
qeveritar dhe përfshin administruesit e besuar, pranuesit, përfaqësuesit, ose 
ndonjë përfaqësues tjetër i ngjashëm i cilësdo nga këto subjekte. 

- “Akt themelor juridik”- do të thotë një ligj të miratuar nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës dhe të shpallur sipas nenit __ të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës. 

- “Helikë” është term gjithëpërfshirës për të gjitha pjesët dhe pajisjet shtesë 
të helikës. 

- “SPR”- nënkupton Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara të ONAC-ut. 
- “Juridiksioni i veçantë i avionëve të Kosovës”- përfshinë: 

a) avionët civil të Kosovës; dhe  
b) çdo avion tjetër brenda juridiksionit të Republikës së Kosovës, derisa 

avioni është në fluturim; për qëllime të këtij përkufizimi, një avion 
konsiderohet se është “në fluturim” prej momentit të mbylljes të të 
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gjitha dyerve të jashtme, pas përfundimit të hipjes në avion, e deri në 
momentin kur njëra nga këto dyer hapet për të zbritur ose, në raste të 
aterrimit të detyrueshëm, deri në momentin kur autoritetet kompetente 
marrin përgjegjësinë për avionin, udhëtarët dhe pronën.  

- “Avion Shtetëror”- do të thotë avioni i cili shfrytëzohet vetëm në shërbim 
të ndonjë organi qeveritar ose politik, duke përfshire Qeverinë e Kosovës, 
por që nuk përfshin avionët të cilët janë pronë e Qeverisë dhe të cilët 
angazhohen në operacione që hyjnë në përkufizimin e operacioneve të 
transportit ajror komercial. 

- “RVF”- nënkupton Rregullat Vizuele të Fluturimit. 
- “Modeli i Trafikut Vizuel”- do të thotë (i) zona e trafikut të aerodromit 

ose, (ii) në rast të një aerodromi i cili nuk është në përputhje me rregulloret 
e zbatimit të aviacionit të Kosovës, hapësira ajrore e cila do të përbënte 
zonën e trafikut të aerodromit, nëse aerodromi do të ishte njoftuar për këtë. 

4.2. Referencat në këtë ligj ndaj ligjeve ose rregulloreve të tjera duhet të 
interpretohen për të përfshirë të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve ose 
rregulloreve të këtilla ose legjislacionin pasues të tyre.  

4.3. Referencat në këtë ligj ndaj një autoriteti të caktuar publik duhet të interpretohen për 
të përfshirë cilindo autoritet pasues publik i cili ka përgjegjësi në fushën përkatëse.  

 
TITULLI II 

AUTORITETET E AVIACIONIT CIVIL 
 

KREU I 
Të përgjithshme 

 
Neni 5 

Autoritetet e aviacionit civil në Republikën e Kosovës 
 
5.1. Autoritetet publike me përgjegjësi dhe funksione në fushën e aviacionit civil në 

Kosovë janë:  
a) Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit;  
b) Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës;  
c) Ministria e Punëve të Brendshme; dhe  
d) Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike.  

5.2. Ministria, Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, Ministria e Punëve të 
Brendshme si dhe Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve 
Aeronautike ushtrojnë funksionet që u janë përcaktuar në përputhje me këtë ligj 
dhe me cilëndo marrëveshje ndërkombëtare të përcaktuar në nenin 3 të këtij 
ligji. 
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KREU II 
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit 

 
Neni 6 

Përgjegjësitë themelore të Ministrit dhe Ministrisë 
 
6.1. Ministria është përgjegjëse për (i) zhvillimin e politikave kombëtare për 

transportin ajror, (ii) nxjerrjen e rregulloreve të zbatimit lidhur me ekonominë e 
transportit ajror, përveç sigurisë së aviacionit ose ekonomisë së aeroporteve ose 
shërbimeve të navigimit ajror, dhe (iii) organizimin, zbatimin ose marrjen e 
masave për zhvillimin e aviacionit civil në Kosovë dhe bashkëpunimit 
ndërkombëtar në fushën e aviacionit civil.  

6.2. Ministri, në mënyrë të duhur, i koordinon aktivitetet e Ministrisë me AAC-në 
dhe çdo autoritet publik vendor apo të jashtëm përgjegjës në fushën e aviacionit 
civil.  

6.3. Ministri:  
a) do të udhëheqë në zhvillimin e politikave dhe programeve të aviacionit civil 

si dhe do të përgatitë rekomandime për shqyrtim dhe miratim nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës;  

b) rregullon ekonominë e transportit ajror përveç ekonomisë së aeroporteve 
dhe shërbimeve të navigimit ajror;  

c) lëshon licenca për ushtrimin e veprimtarinë së transportit ajror;  
d) promovon dhe merr përsipër përpilimin, mbledhjen dhe shpërndarjen e të 

dhënave teknologjike, statistike, ekonomike si dhe të dhënave të tjera të cilat 
kanë të bëjnë me aviacionin civil; dhe  

e) kryen detyra të tjera të cilat i përcaktohen Ministrit nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës në përputhje me këtë ligj; dhe  

f) është përgjegjës për ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të cilat i janë 
dhënë Ministrisë në bazë të këtij ligji.  

 
Neni 7 

Prioritetet e Ministrisë 
 
7.1. Gjatë zbatimit të këtij ligji, Ministri duhet (i) ti kushtojë prioritetin më të lartë 

ruajtjes së sigurisë së tregtisë ajrore (ii) të avancojë interesin publik përmes, 
ndër tjera: 
a) promovimit, përmes industrisë, të disponueshmerisë së një llojllojshmërie të 

shërbimeve adekuate, ekonomike, efikase dhe me çmime të volitshme si dhe 
pa diskriminim apo praktika të padrejta ose mashtruese;  

b) inkurajimit, përmes industrisë, të rrogave dhe kushteve të drejta të punës;  
c) përkrahjes së zhvillimit dhe mbajtjes së një sistemit të transportit ajror i cili 

(i) mbështetet dhe i nënshtrohet forcave aktuale dhe potenciale të tregut 
konkurrues, (ii) ofron shërbimet e nevojshme komerciale ajrore, dhe (iii) u 
mundëson transportuesve ajror efikas, inovativ, konkurrent dhe të 
menaxhuar mirë që të gjenerojnë fitime adekuate dhe të tërheqin kapital;  

d) zhvillimit dhe mbajtjes së një sistemit rregullativ të shëndoshë dhe 
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transparent, i cili u përgjigjet nevojave të publikut;  
e) përkrahjes së zhvillimit të një rrjeti të qëndrueshëm ekonomik të transportit 

ajror në Kosovë, i cili nxit zhvillimin ekonomik të brendshëm dhe rajonal;  
f) parandalimit të praktikave të pa drejta, mashtruese dhe anti-konkurruese në 

transportin ajror të brendshëm dhe të jashtëm;  
g) përkrahjes së transportuesve ajror të rinj dhe ekzistues për hyrjen e tyre në 

tregjet e transportit ajror, me qëllim të promovimit të një industrie më të 
efektshme dhe më konkurrente të aviacionit; dhe  

h) inkurajimi i pjesëmarrësve të tregut për ofrimin e shërbimeve të kombinuara, 
duke përfshirë aranzhmanet afariste si dhe objektet të cilat e rrisin efikasitetin, 
përshtatshmërinë si dhe uljen e çmimeve për konsumatorët.  

 
Neni 8 

Negociatat, marrëveshjet dhe detyrimet ndërkombëtare 
 
8.1. Ministri e informon dhe konsultohet me Drejtorin e Përgjithshëm dhe, sipas 

nevojës ose rastit, udhëheqësit e autoriteteve të tjera përkatëse publike lidhur me 
çfarëdo negociata të cilat i paraprijnë ose të cilat kanë për qëllim që t’i 
paraprijnë lidhjes së një marrëveshje që ka të bëjë me transportin ajror me një 
Qeveri apo vend të huaj.  

8.2. Gjatë zbatimit të këtij ligji, ministri duhet (i) të veprojë në një mënyrë e cila 
është në përputhje me detyrimet e Republikës së Kosovës sipas marrëveshjeve 
ndërkombëtare, dhe (ii) të jetë i përgjegjshëm sipas ligjeve të zbatueshme në 
Republikën e Kosovës dhe detyrimeve të cilat lindin nga kontratat me shtete të 
huaja të cilat Republika e Kosovës i ka pranuar vullnetarisht.  

 
Neni 9 

Konflikti i Interesave 
 
Ministri nuk do të ketë, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa 
monetare, financiare ose interesa të tjera në një ndërmarrje aeronautike. 
 

Neni 10 
Personeli i Ministrisë 

 
10.1. Ministria, sipas nevojës, do të rekrutojë personel profesional dhe me përvojë për 

të mundësuar zbatimit efektiv dhe efikas të funksioneve dhe përgjegjësive të 
cilat i janë dhënë Ministrisë nga ky ligj. Rekrutimi i personelit përgjegjës për 
funksionet që kanë të bëjnë me aviacionin duhet të bëhet në bazë të meritës, 
kompetencës së dokumentuar dhe përvojës në ushtrimin e këtyre funksioneve.  

10.2. Në mënyrë që pozitat kyçe që kanë të bëjnë me aviacionin në Ministri të 
plotësohet me persona me kualifikimet përkatëse, Ministria mundet, nëse është e 
nevojshme të prokurojë (blejë) shërbimet e deri në shtatë (7) ekspertëve 
profesional dhe/ose teknik për plotësimin e këtyre pozitave përmes një 
procedure të prokurimit e cila është në përputhje të plotë me Ligjin për Prokurim 
Publik në Kosovës (“Ligjin për Prokurim”); me kusht që (i) ky prokurim të 
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kryhet përmes shfrytëzimit të procedurave të kufizuara të përcaktuara në nenin 
31 të Ligjit për Prokurim; (ii) kualifikimet minimale për secilën nga këto pozita 
të përcaktohen në një mënyrë me të cilën sigurohet që vetëm personat e 
kualifikuar për këtë pozitë të ftohen për të paraqitur tender; (iii) vlera e kontratës 
për secilin prokurim të këtillë të përcaktohet në një nivel i cili me arsye pritet se 
do të tërheqë një numër të konsiderueshëm të ofertave nga kandidatë të 
kualifikuar dhe (iv) njoftimi përkatës i kontratës duhet të publikohet (a) në 
përputhje me kushtet për publikim të përcaktuara në nenin 40 ose në përputhje 
me nenin 40 të Ligjit për Prokurim, dhe (b) në një publikim në gjuhën Angleze 
me tirazh të madh në Bashkimin Evropian.  

 
Neni 11 

Llogaridhënia dhe autorizimet 
 
11.1. Aktivitetet e Ministrit dhe Ministrisë duhet të jenë në përputhje me politikat, 

legjislacionin, standardet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të zbatueshme për 
aviacionin civil në Kosovë. 

11.2. Në përputhje me paragrafin më sipër, Ministria mund të marrë çfarëdo masa të 
cilat janë të nevojshme për zbatimin e këtij ligji, duke përfshirë kryerjen e 
hetimeve; parashkrimin e rregulloreve, standardeve dhe procedurave; lëshimin e 
licencave për ushtrimin e veprimtarinë së transportit ajror; dhe nxjerrjen e 
urdhrave, si dhe mund të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar 
përputhshmërinë dhe dënimin e mos-përputhshmërinë me këto masa. 

 
Neni 12 

Konflikti administrativ 
 
12.1. Përveç sikur që është paraparë në paragrafin 2 të këtij neni çdo person i cili ka 

një interes të caktuar ose i cili është dëmtuar nga një veprim ose lëshim 
procedural ose material i Ministrit ose Ministrisë, dhe i cili beson se ky veprim 
ose lëshim është në kundërshtim me këtë ligj ose me cilindo akt tjetër themelor 
juridik, mund ta kundërshtojë këtë veprim ose lëshim në përputhje me ligjin e 
përgjithshëm mbi procedurën administrative.  

12.2. Nëse konflikti ka të bëjë me një pretendim për shkeljen e Ligjit për Prokurim, 
atëherë do të zbatohen procedurat e Ligjit për Prokurim dhe jo ato të përcaktuara 
në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 13 

Delegimi i funksioneve 
 
Ministri mundet, me shkrim, t’ia delegojë detyrat dhe kompetencat e Ministrit një 
vartësi të tij; me kusht që Ministri do të mbetet kryesisht përgjegjës për të siguruar që 
ky vartës t’i ushtrojë këto detyra apo kompetenca në mënyrë të rregullt dhe të ligjshme. 
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KREU III 
Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës 

 
Neni 14 

Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës 
 
14.1. Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës (“AAC”) themelohet me 

këtë ligj, si agjenci e pavarur rregullatorë. AAC është përgjegjëse për 
rregullimin e sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të 
aeroporteve dhe shërbimeve të navigimit ajror në Republikën e Kosovës. AAC 
ka kapacitet të plotë juridik. AAC është organizatë buxhetore dhe autoritet 
publik dhe i nënshtrohet dispozitave përkatëse mbi organizatat buxhetore dhe 
autoritetet publike në ligjet dhe aktet e tjera ligjore të zbatueshme në Republikën 
e Kosovës.  

14.2. AAC do të udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm i Aviacionit Civil (“Drejtori i 
Përgjithshëm) i cili punon me orar të plotë. Drejtori i Përgjithshëm është zyrtari i 
AAC-së i cili është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm dhe vendimmarrjen 
në AAC.  

14.3. AAC do të ketë personelin e nevojshëm profesional dhe administrativ i cili është 
i nevojshëm për ti mundësuar AAC-së dhe Drejtorit të Përgjithshëm zbatimin e 
funksioneve dhe përgjegjësive që u janë dhënë atyre me këtë ligj.  

14.4. Veprimtaria e AAC do të mbikëqyret nga një Bord Mbikëqyrës (“Bordi”) i cili 
përbëhet nga pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit emërohen në përputhje me nenin 16 
të këtij ligji.  

14.5. AAC do të veprojë në interes të publikut dhe në mënyrë të pavarur do t’i 
ushtrojë funksionet e dhëna në bazë të këtij ligji. Asnjë autoritet apo zyrtar 
publik nuk duhet të tentojë të ndikojë ose të udhëzojë apo këshillojë ndonjë 
anëtar të bordit, Drejtorin e Përgjithshëm ose një anëtar të personelit ose 
konsulent të AAC-së, në lidhje me cilindo vendim ose veprim (masë) të 
pazgjidhur ose të përfunduar rregullator apo operacional të AAC-së, përveç (i) 
nëse shprehimisht është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, ose (ii) nëse është e 
nevojshme, në mënyrë që ky autoritet apo zyrtar tjetër publik t’i ushtrojë detyrat 
e përcaktuara në një akt themelor juridik të zbatueshëm në Kosovë. 

 
Neni 15 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e AAC 
 
15.1. AAC është përgjegjëse për:  

a) zbatimin e legjislacionit mbi aviacionit civil dhe zbatimin e politikave të 
miratuara nga Ministria ose Qeveria në fushën e aviacionit civil;  

b) ofrimin e këshillave dhe propozimeve për Ministrinë, Qeverinë dhe 
Kuvendin lidhur me politikat dhe legjislacionin nga fusha e aviacionit civil;  

c) nxjerrjen e rregulloreve të zbatimit dhe urdhrave të navigimit ajror, në 
përputhje me këtë ligj dhe Marrëveshjen HPEA, me qëllim të zbatimit të 
politikave të aviacionit civil të Ministrisë dhe legjislacionit përkatës nga 
fusha e aviacionit civil;  

d) lëshimin e licencave, certifikatave dhe lejeve në përputhje me kompetencat 
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dhe përgjegjësitë e AAC-së të përcaktuara në nenin 14 dhe në këtë nen;  
e) rregullimin e sigurisë së transportit ajror në Republikën e Kosovës;  
f) rregullimin e ekonomisë së aeroporteve dhe shërbimeve të navigimit ajror;  
g) ofrimin e këshillave për Ministrin në lidhje me përgatitjen nga Ministri të 

propozim-politikave mbi shfrytëzimin e hapësirës ajrore të Kosovës të cilat i 
përmbushin nevojat e shfrytëzuesve, duke pasur parasysh sigurinë kombëtare, 
faktorët ekonomikë dhe mjedisor dhe nevojën për standarde të larta të sigurisë;  

h) mbikëqyrjen dhe sigurimin e zbatimit në mënyrë efektive të legjislacionit, 
standardeve, rregullave, procedurave dhe urdhrave të aviacionit civil, përveç 
kur, me këtë ligj ose me një akt tjetër themelor juridik, ky funksion 
shprehimisht i është dhënë Ministrisë ose një autoriteti tjetër publik;  

i) shpërndarjen e informatave për publikun rreth çështjeve relevante mbi 
funksionet dhe aktivitetet e AAC;  

j) në përputhje me dispozitat dhe qëllimin e këtij ligji, marrjen e masave, 
kryerjen e hetimeve dhe inspektimeve dhe nxjerrjen urdhrave, rregullave, 
rregulloreve dhe/ose procedurave të cilat AAC me arsye i konsideron të 
nevojshme për (i) zbatimin e rregullt dhe të ligjshëm të dispozitave të këtij 
ligji ose (ii) ushtrimin e rregullt dhe të ligjshëm të kompetencave dhe 
detyrave të cilat i janë dhënë AAC me këtë ligj; dhe  

k) ushtrimin e funksioneve të tjera të cilat kanë të bëjnë me Aviacionin Civil 
në Kosovë që i janë dhënë asaj sipas këtij ligji ose një akti tjetër themelor 
juridik.  

15.2. Jo më vonë se me 31 Mars të çdo viti kalendarik, Drejtori i Përgjithshëm duhet 
të përgatisë, përfundojë dhe sigurojë Bordit, Ministrisë, Qeverisë dhe Kuvendit, 
një raport gjithëpërfshirës vjetor i cili siguron informata të hollësishme për vitin 
e shkuar kalendarik lidhur me: (i) organizimin, veprimtaritë, personelin dhe 
nivelin e rrogave të AAC, (ii) prokurimet, menaxhimin financiar dhe çështjet 
buxhetore të AAC, (iii) të gjitha ankesat administrative, kontestet (konfliktet) 
dhe procedurat e paraqitura ose të zhvilluara gjatë vitit të shkuar kalendarik; dhe 
(iv) të gjitha vendimet dhe masat mbi çështjet ekzekutive, rregullore ose të 
licencimit të AAC. Ky raport vjetor duhet të përmbajë, në formë të shtojcës, 
planin e punës dhe atë financiar për vitin e shkuar kalendarik, të përmendur në 
paragrafin 3 të nenit 19 të këtij ligji.  

 
Neni 16 

Bordi Mbikëqyrës 
 
16.1. Bordi Mbikëqyrës (“Bordi”) themelohet për mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e (i) 

aktiviteteve dhe vendimeve të AAC mbi çështjet administrative, ekzekutive, 
rregullative dhe të licencimit, dhe (ii) të gjitha aspekteve të menaxhimit 
financiar, të ardhurave dhe shpenzimeve të AAC-së. Nëse shumica e anëtarëve 
të Bordit konstatojnë se ka arsye për të besuar se AAC nuk është përputhur ose 
nuk është duke u përputhur me një ose më shumë dispozita të këtij ligji ose një 
akti tjetër ligjor të zbatueshëm në Kosovë, Bordi duhet t’a identifikojë 
(përcaktojë) fushën në të cilën dyshohet kjo mos-përputhshmëri në një raport me 
shkrim i cili më pas i dorëzohet Auditorit të Përgjithshëm dhe Kuvendit. Bordi 
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nuk ka kompetenca ekzekutive, kompetenca të zbatimit ose kompetenca 
rregullative. 

16.2. Bordi vepron me orar jo të plotë dhe takohet së paku një herë për çdo tremujor 
kalendarik. Një javë para mbajtjes së secilit takimit të sipër cekur, Drejtori i 
Përgjithshëm duhet t’i dërgojë secilit anëtar të Bordit një raport të azhuruar me 
shkrim i cili i përmbledh çështjet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni.  

16.3. Anëtarët e bordit emërohen nga Qeveria, pas pranimit të propozimeve dhe 
këshillave nga Ministri. Një person nuk do të jetë anëtar i Bordit nëse ai/ajo 
është zyrtar, punonjës ose konsulent i (i) AAC-së, (ii) Ministrisë, (iii) Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, ose (iv) një ndërmarrje të aviacionit e cila rregullohet 
nga të sipër cekurat.  

16.4. Anëtarët e parë të Bordit do të kenë këto mandate: (i) Kryesuesi i parë dhe një 
anëtar tjetër i parë kanë mandat dy vjeçar; dhe (ii) tre anëtarët e tjerë të parë 
kanë mandat katër vjeçar.  

16.5. Në kohën e skadimit të mandatit të tij/saj, një anëtar i bordit duhet të riemërohet 
për një mandat shtesë katër vjeçar; me kusht që, asnjë person të mos shërbejë në 
Bord më shumë se gjithsejtë dhjetë (10) vite.  

16.6. Anëtarët e Bordit duhet të kenë së paku: (i) diplomë universitare në aeronautikë, 
menaxhment, juridik, ekonomi, financa ose inxhinieri, (ii) së paku pesë (5) vite 
përvojë të konsiderueshme profesionale në një ose më shumë nga këto fusha, 
dhe (iii) të jenë persona me integritet të lartë moral dhe profesional.  

16.7. Anëtarët e Bordit nuk do të kenë interesa monetare, financiare ose interesa të 
tjera, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në një ndërmarrje 
aeronautike.  

16.8. Anëtarët e Bordit do të kompensohen për shërbimet e tyre. Shuma e këtij 
kompensimi do të përcaktohet nga Qeveria në përputhje me aktet nënligjore të 
Qeverisë të cilat e rregullojnë këtë çështje të kompensimit. Ky kompensim do të 
paguhet nga të ardhurat e dedikuara të AAC.  

16.9. Personi pushon së qenuri anëtar i Bordit para skadimit të mandatit të tij/saj, nëse 
ai/ajo paraqet dorëheqjen e tij/saj para Qeverisë ose nëse ai/ajo shkarkohet nga 
Qeveria. Qeveria mund ta shkarkojë një anëtar të Bordit vetëm nëse ky anëtar i 
Bordit:  
a) ka bërë shkeljen e detyrave të tij/saj profesionale;  
b) është shpallur fajtor për kryerjen e një vepre penale nga një gjykatë 

kompetente dhe në përputhje me procesin përkatës;  
c) ka ose përvetëson një interes, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në një shoqëri 

tregtare e cila është e angazhuar në sektorin e aviacionit civil;  
d) bëhet mentalisht ose fizikisht i paaftë për kryerjen e detyrave të tij/saj për 

një periudhë më të gjatë se tre muaj të njëpasnjëshëm;  
e) nuk merr pjesë në dy ose më shumë takime gjatë një periudhe 12 mujore; 

ose  
f) nuk përputhet me ligjet ose politikat e zbatueshme për sektorin e aviacionit 

civil.  
16.10. Anëtari i Bordit i cili beson se ai/ajo është shkarkuar në mënyrë të paligjshme 

mund të kërkojë mbrojtje juridike para një gjykate kompetente.  
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Neni 17 
Organizimi i Bordit dhe procedurat e vendimmarrjes 

 
17.1. Kryesuesi e përfaqëson Bordin në publik dhe menaxhon dhe organizon punën e 

Bordit.  
17.2. Takimet e Bordit thirren nga Kryesuesi në baza tre-mujore. Këto takime mund të 

mbahen përmes mjeteve elektronike. Asnjë takim nuk mund të thirret nëse të 
gjithë anëtarëve nuk është dhënë një paralajmërim me shkrim prej 72 orësh 
lidhur me këtë takim. Anëtar i Bordit ka të drejtë të marrë pjesë në cilëndo nga 
këto takime ose (i) me ardhjen e tij në vendit ku mbahet takimi, ose (ii) me anë 
të mjeteve elektronike, duke përfshirë ato telefonike, nga një vend tjetër. Anëtari 
i Bordit nuk mund që ta delegojë ose t’ia bartë një personi tjetër të drejtën e tij 
për pjesëmarrje ose votim në një takim të Bordit.  

17.3. Bordi i merr vendimet me shumicë votash. Bordi e ka kuorumin e nevojshëm 
për marrjen e një vendimi nëse së paku tre anëtarë të Bordit janë të pranishëm në 
një takim i cili është thirrur dhe është paralajmëruar në mënyrë të rregullt në 
kohën e marrjes së vendimit.  

17.4. Kryesuesi i udhëheq takimet e Bordit. Nëse është e nevojshme që Bordi të 
takohet në mungesë të Kryesuesit, anëtari më i moshuar i Bordit i pranishëm, do 
ta kryesojë takimin.  

17.5. Bordi do t’i përgatisë dhe miratojë rregullat dhe procedurat e tij.  
 

Neni 18 
Kompetencat e Kryesuesit 

 
Kryesuesi është përgjegjës për: 

a) kryerjen e të gjitha funksioneve të cilat i janë dhënë atij/asaj me ligj dhe të 
cilat i janë deleguar atij/asaj nga Bordi;  

b) udhëheqjen e veprimtarisë së zakonshme të Bordit, në përputhje me të gjitha 
vendimet ose udhëzimet e miratuara nga Bordi me procedurë të rregullt; dhe  

c) thirrjen dhe përgatitjen e takimeve të Bordit.  
 

Neni 19 
Funksionet e Bordit Mbikëqyrës 

 
19.1. Për të garantuar që Bordi të jetë i aftë për ushtrimin e funksioneve dhe 

përgjegjësive të tij themelore të përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 16 të këtij 
ligji, Drejtori i Përgjithshëm duhet, me kohë, t’ia sigurojë Bordit, raportet e 
kërkuara në paragrafin 2 të nenit 15, paragrafin 2 të nenit 16 dhe paragrafin 2 të 
nenit 22 të këtij ligji.  

19.2. Bordi pastaj e shqyrton dhe e refuzon ose miraton cilindo raport të këtillë të 
përgatitur nga Drejtori i Përgjithshëm. Nëse Bordi e refuzon një raport të këtillë, 
Bordi duhet t’i sigurojë Drejtorit të Përgjithshëm një shpjegim të hollësishëm 
me shkrim mbi arsyet për refuzim e raportit si dhe një përshkrim të qartë të 
mangësive të cilat duhet të korrigjohen.  
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Neni 20 
Drejtori i Përgjithshëm i AAC 

 
20.1. Një person mund të emërohet si Drejtor i Përgjithshëm nëse ai/ajo posedon të 

gjitha kualifikimet në vijim: (i) ai/ajo ka diplomë universitare, (ii) ai/ajo ka pesë 
ose më shumë vite përvojë të konsiderueshme menaxhuese dhe përvojë 
profesionale në fushën e aviacionit civil; (iii) ai/ajo ka njohuri të 
konsiderueshme të gjuhës angleze; (iv) ai/ajo nuk është shpallur fajtor për një 
vepër penale; (v) ai/ajo nuk ka interesa të drejtpërdrejta ose të tërthorta 
monetare, financiare, ose interesa të tjera në një shoqëri tregtare e cila është e 
angazhuar në sektorin e aviacionit civil, dhe (vi) ai/ajo është person me integritet 
të lartë moral dhe personal. 

20.2. Qeveria përcakton kompensimin i cili i paguhet Drejtorit të Përgjithshëm. Gjatë 
përcaktimit të kompensimit për Drejtorin e Përgjithshëm, Qeveria (i) seriozisht 
merr parasysh rëndësinë e madhe të postit të Drejtorit të Përgjithshëm për 
ushtrimin e rregullt dhe të sigurt të aktiviteteve të aviacionit civil në Kosovë, (ii) 
merr parasysh kompensimin i cili u paguhet profesionistëve të aviacionit civil në 
vendet tjera Evropiane të cilët janë përgjegjës për funksione të ngjashme, dhe 
(iii) përcakton këtë kompensim nën një nivel i cili me arsye mund të pritet se do 
të tërheqë dhe mbajë një person i cili posedon ekspertizën e nevojshme për 
ushtrimin e duhur të funksioneve të këtij posti. 

20.3. Ministri bën përpjekje të arsyeshme për identifikimin e personave të cilët i 
posedojnë kualifikimet e përcaktuara më sipër dhe të cilët janë të interesuar që të 
emërohen në postin e Drejtorit të Përgjithshëm. Ministri i siguron Qeverisë (i) 
emrin dhe CV-n për secilin kandidat të cilët posedojnë kualifikimet e kërkuara, 
dhe (ii) rekomandimin e tij lidhur me secilin kandidat të këtillë. Qeveria, pas 
pranimit të sipërpërmendur nga Ministri, bën emërimin e Drejtorit të 
Përgjithshëm. 

20.4. Posti i Drejtorit të Përgjithshëm është post me orar të plotë. Drejtori i 
Përgjithshëm emërohet për një mandat pesë vjeçar. Drejtori i Përgjithshëm 
mund të riemërohet nga Qeveria edhe për mandate të tjera pasuese me 
kohëzgjatje të njëjtë. Para skadimit të cilitdo nga këto mandate Qeveria mundet, 
me vetë iniciativë ose pas propozimit të Ministrit, ta shkarkojë Drejtorin e 
Përgjithshëm vetëm nëse ai/ajo:  
a) ka bërë shkeljen e detyrave të tij/saj profesionale;  
b) është shpallur fajtor për kryerjen e një vepre penale nga një gjykatë 

kompetente dhe në përputhje me procesin përkatës;  
c) ka ose përvetëson një interes, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, monetar, 

financiar, ose interes tjetër në një shoqëri tregtare e cila është e angazhuar 
në sektorin e aviacionit civil;  

d) bëhet mentalisht ose fizikisht i paaftë për kryerjen e detyrave të tij/saj për 
një periudhë më të gjatë se tre muaj të njëpasnjëshëm; ose  

e) angazhohet në një biznes, profesion, ose marrëdhënie tjetër pune.  
20.5. Nëse Drejtori i Përgjithshëm beson se ai/ajo është shkarkuar në mënyrë të 

paligjshme mund të kërkojë mbrojtje juridike para një gjykate kompetente.  
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Neni 21 
Autorizimet e Përgjithshme të Drejtorit të Përgjithshëm 

 
21.1. Përveç nëse shprehimisht është përcaktuar ndryshe në këtë ligj dhe pavarësisht 

nga dispozitat e ligjeve të tjera, Drejtori i Përgjithshëm nuk ka nevojë të 
koordinojë, dorëzojë për miratim ose pëlqim ose të kërkojë këshillat e cilitdo 
autoritet ose zyrtar publik mbi çështjet për të cilat ky ligj i ka dhënë AAC-së 
autoritetin përfundimtar ose ekskluziv.  

21.2. Drejtori i Përgjithshëm është i autorizuar që të ndërmarrë ato masa, të kryejë ato 
hetime dhe isnpektime, të nxjerrë dhe të ndryshojë/plotësojë ato urdhra si dhe të 
nxjerr dhe ndryshojë/plotësojë ato rregulla të veçanta, rregullore dhe procedura 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji ashtu si Drejtori i Përgjithshëm me arsye e 
konsideron të nevojshme për zbatimin e dispozitave dhe ushtrimin e detyrave 
dhe përgjegjësive të përcaktuara në bazë të këtij ligji.  

21.3. Drejtori i Përgjithshëm është i autorizuar që t’i nxjerrë, shfuqizoj dhe rishikojë 
këto rregulla, rregullore dhe procedura siç është me arsye e nevojshme për 
ushtrimin e këtyre funksioneve. Nëse një akt tjetër themelor juridik themelon 
ose përmban dispozita me anë të të cilave rregullohet çështja e njoftimit dhe 
nxjerrës së këtyre rregullave, rregullore dhe/ose procedurave, Drejtori i 
Përgjithshëm duhet të veprojë në përputhje me to.  

21.4. Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë publikimin e të gjitha raporteve, 
urdhrave, rregullave dhe rregulloreve të nxjerra në bazë të këtij ligji në mënyrën 
më të përshtatshme për qëllime të informimit publik dhe për shfrytëzim.  

21.5. Gjatë kryerjes së një hetimi të autorizuar sipas këtij ligji, Drejtori i Përgjithshëm 
është i autorizuar që të marrë prova, dhe të lëshoj urdhër për cilindo person që të 
paraqitet para AAC-së dhe të japi dokumente dhe/ose dëshmi lidhur me cilëndo 
çështje të cilën Drejtori i Përgjithshëm, në ushtrimin e diskrecionin e tij të 
arsyeshëm, e konsideron relevante për lëndën e hetimit. Nëse një akt tjetër 
themelor juridik themelon ose përmban dispozita të cilat i rregullojë këto 
çështje, Drejtori i Përgjithshëm duhet të veprojë në përputhje me to.  

 
Neni 22 

Menaxhimi financiar dhe raportimi 
 
22.1. Drejtori i Përgjithshëm duhet t’i përmbushë kushtet për raportim të përcaktuara 

në Nenet 15.2 dhe 16.2.  
22.2. Nëntëdhjetë (90) ditë para fillimit të çdo viti kalendarik, Drejtori i Përgjithshëm 

do të përgatis dhe  
22.3. do t’i dorëzojë Bordit një plan të punës dhe financiar për AAC-në për vitin e 

tillë kalendarik. 
22.4. Drejtori i Përgjithshëm po ashtu duhet të sigurojë që AAC të jetë në përputhje 

me të gjitha dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësitë. 
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Neni 23 
Delegimi i funksioneve 

 
23.1. Në përputhje me rregulloret, mbikëqyrjen dhe rishikimin i cili parashkruhet 

Drejtori i Përgjithshëm mund t’ia delegojë një zyrtari, punonjësi ose njësie 
administrative të AAC-së autorizimin për ushtrimin e cilitdo funksion të AAC-
së ose të Drejtorit të Përgjithshëm, i cili është dhënë në bazë të këtij ligji.  

23.2. Kur, në mënyrë të arsyeshme është nevojshme, Drejtori i Përgjithshëm mundet 
që për të siguruar zbatimin e rregullt të funksioneve që i janë dhënë AAC-së me 
këtë Ligj, ta autorizojë AAC-në që të angazhojë një kontraktues të kualifikuar 
për ushtrimin e cilitdo nga këto funksione. Zgjedhja e kontraktuesit bëhet 
përmes një procesi konkurrues të prokurimit i cili është në përputhje të plotë me 
Ligjin për Prokurimin Publik. Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që 
asnjëra nga këto funksione të mos ushtrohet në një mënyrë e cila shkakton që 
operatorët ajror, operatorët e punës ajrore ose aviacionit të përgjithshëm si dhe 
objektet e mirëmbajtjes, ta rregullojnë vetveten.  

23.3. Drejtori i Përgjithshëm mbetet kryesisht përgjegjës për ushtrimin e rregullt 
(duhur) të të gjitha funksioneve, kompetencave ose detyrave të deleguara ose të 
kontraktuara në përputhje me nenin 24 të këtij ligji.  

 
Neni 24 

Personeli i AAC-së 
 
24.1. Drejtori i Përgjithshëm do të rekrutojë personel profesional dhe me përvojë për 

siguruar zbatimin efektiv dhe efikas të funksioneve dhe përgjegjësive të cilat i 
janë dhënë AAC në bazë të këtij ligji. Rekrutimi i personelit do të bëhet në bazë 
të meritës, kompetencës dhe përvojës së dokumentuar e cila është relevante për 
aviacionin civil. 

24.2. Drejtori i Përgjithshëm mundet, pas shqyrtimit dhe miratimit nga Ministri i 
Ekonomisë dhe Financave, të përcaktojë një nivel të rrogave për anëtarët e 
personelit profesional të AAC-së i cili i kompenson secilin nga këta anëtarë të 
personelit profesional, në një shkallë që është në përputhje me (i) nivelin e 
aftësisë të dëshmuar të tij/saj, (ii) cilësinë e arsimimit të tij/saj, (iii) nivelin e 
arritjeve arsimore, dhe (iv) përvojën dhe njohurinë e dëshmuar të tij/saj. Gjatë 
përcaktimit të nivelit të rrogave duhet të merret parasysh kompensimi i pozitave 
në industrinë e aviacionit civil për të cilat pozita kërkohet aftësi, arsimim, 
njohuri dhe përvojë të ngjashme. 

24.3. Në mënyrë që pozitat kyçe që kanë të bëjnë me aviacionin në AAC të plotësohet 
me persona me kualifikimet përkatëse, AAC mundet nëse është e nevojshme të 
prokurojë (blejë) shërbimet e deri në nëntë (9) ekspertëve profesional dhe/ose 
teknik për plotësimin e këtyre pozitave përmes një procedure të prokurimit e cila 
është në përputhje të plotë me Ligjin për Prokurim Publik në Kosovës (“Ligjin 
për Prokurim”) si dhe me kushtet e tjera specifike të parapara në paragrafin 2 të 
nenit 10 të këtij ligji. 
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Neni 25 
Buxheti i AAC-së 

 
25.1. Të hyrat e dedikuara të AAC përbëhen nga:  

a) taksat të cilat ndërlidhen me aviacionin, detyrimet dhe tarifat;  
b) një përqindje nga shërbimet e navigimit ajror që ofrohen brenda hapësirës 

ajrore të Republikës së Kosovës;  
c) tarifat për sigurinë e pasagjerëve dhe tarifat e certifikimit dhe licencimit; 

dhe  
d) donacionet, grantet dhe përkrahjet (mbështetjet) tjera financiare ose teknike 

të caktuara për AAC-në.  
25.2. Për çdo vit fiskal, Drejtori i Përgjithshëm do të përgatisë propozim-buxhetin dhe 

kërkesën për përvetësime të AAC-së të cilat më pas ia dorëzon Bordin 
Mbikëqyrës. Bordi Mbikëqyrës i rishikon, ndryshon si e sheh të nevojshme dhe 
të arsyeshme, dhe ia dorëzon këto dokumente Ministrit të Ekonomisë dhe 
Financave. Përgatitja dhe dorëzimi i këtë dokumenteve duhet (i) të bëhet në 
përputhje me kushtet e përcaktuara në Ligjin për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësitë si dhe me Planin e Punës dhe Financiar të miratuar 
nga Bordi Mbikëqyrës, dhe (ii) të marrë parasysh nivelin aktual dhe të pritshëm 
të të ardhurave të dedikuara të AAC-së.  

 
Neni 26 

Llogaridhënia dhe përgjegjësia 
 
Drejtori i Përgjithshëm përgjigjet para Kuvendit lidhur me përputhshmërinë e AAC-së 
me politikat e aviacionit civil si dhe të gjitha ligjet dhe standardet e zbatueshme në 
Republikën e Kosovës. 
 

Neni 27 
Konflikti administrativ 

 
27.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, AAC i nxjerr vendimet, 

licencat, certifikatat ose lejet në përputhje me ligjet përkatëse të Kosovës dhe 
legjislacionin tjetër në fuqi.  

27.2. Përveç sikur që është paraparë në paragrafin 3 të këtij neni, çdo person i cili ka 
një interes të caktuar ose i cili është dëmtuar nga një veprim ose lëshim 
procedural ose material i Drejtorit të Përgjithshëm ose AAC-së, dhe i cili beson 
se ky veprim ose lëshim është në kundërshtim me këtë ligj ose me cilindo akt 
tjetër themelor juridik, mund ta kundërshtojë këtë veprim ose lëshim në 
përputhje me ligjin e përgjithshëm mbi procedurën administrative.  

27.3. Nëse konflikti ka të bëjë me një pretendim për shkeljen e Ligjit për Prokurim, 
atëherë do të zbatohen procedurat e Ligjit për Prokurim dhe jo ato të parapara në 
paragrafin 2 të këtij neni. 
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KREU IV 
Ministria e Punëve të Brendshme 

 
Neni 28 

Ministria e Punëve të Brendshme 
 
28.1. Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për vendosjen dhe ruajtjen e 

sigurimit ajror në Republikën e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme do të 
ketë përkrahje teknike nga AAC lidhur me implikimet e sigurisë në aviacion. 
Për të siguruar koordinimin e duhur ndërmjet AAC-së dhe Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, AAC-ja në selinë e saj do të vej në dispozicion një zyrë për 
shfrytëzim nga dy (2) personel për sigurimin e aviacionit civil nga Ministria e 
Punëve të Brendshme.  

28.2. Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për zbatimin dhe aderimin 
në konventat ndërkombëtare si dhe aspektet e acquis communautaire të BE-të të 
cilat kanë të bëjnë me sigurimin e aviacionit civil.  

28.3. Ministria e Punëve të Brendshme do të rekrutojë personel profesional dhe me 
përvojë për të siguruar zbatimin efektiv dhe efikas të funksioneve dhe 
përgjegjësive të cilat i janë dhënë Ministrisë së Punëve të Brendshme në bazë të 
këtij ligji. Rekrutimi i personelit do të bëhet në bazë të meritës, kompetencës 
dhe përvojës së dokumentuar e cila është relevante për aviacionin civil.  

28.4. Në mënyrë që pozitat kyçe që kanë të bëjnë me aviacionin në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme të plotësohet me persona me kualifikimet përkatëse, 
Ministria e Punëve të Brendshme mundet nëse është e nevojshme – të prokurojë 
(blejë) shërbimet e deri në dy (2) ekspertëve profesional dhe/ose teknik për 
plotësimin e këtyre pozitave përmes një procedure të prokurimit e cila është në 
përputhje të plotë me Ligjin për Prokurim Publik në Kosovës (“Ligjin për 
Prokurim”) si dhe me kushtet e tjera specifike të parapara në paragrafin 2 të 
nenit 10 të këtij ligji.  

 
Neni 29 

Llogaridhënia dhe përgjegjësia 
 
Ministri i Punëve të Brendshme i përgjigjet Kuvendit lidhur me përputhshmërinë me 
këtë ligj. 
 

Neni 30 
Konflikti administrativ 

 
30.1. Përveç sikur që është paraparë në paragrafin 2 të këtij neni çdo person i cili ka 

një interes të caktuar ose i cili është dëmtuar nga një veprim ose lëshim 
procedural ose material i Ministrit të Punëve të Brendshme ose Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, dhe i cili beson se ky veprim ose lëshim është në 
kundërshtim me këtë ligj ose me cilindo akt tjetër themelor juridik, mund ta 
kundërshton këtë veprim ose lëshim në përputhje me ligjin e përgjithshëm mbi 
procedurën administrative. 
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30.2. Nëse konflikti ka të bëjë me një pretendim për shkeljen e Ligjit për Prokurim, 
atëherë do të zbatohen procedurat e Ligjit për Prokurim dhe jo ato të parapara në 
nenin 30.1 më sipër. 

 
KREU V 

Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike 
 

Neni 31 
Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike 

 
31.1. Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA) 

themelohet si njësi në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.  
31.2. KHAIA nuk është organizatë e veçantë buxhetore. Kryesuesi i KHAIA shërben 

si zyrtari kryesor administrativ i KHAIA-s. Zyrtarët e tjerë financiar (zyrtari i 
prokurimit, zyrtari kryesor financiar dhe zyrtari i certifikimit) të KHAIA-s janë 
personat të cilët veçse i mbajnë këto pozita në Zyrën e Kryeministrit. Në të 
gjitha kuptimet tjera, veprimtaritë, hetimet dhe vendimmarrja e KHAIA 
ushtrohet në mënyrë të pavarur nga Qeveria dhe Zyra e Kryeministrit. Termi 
“Zyrtar Financiar” i përdorur në këtë nen, ka kuptimin e përkufizuar në Ligjin 
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  

31.3. KHAIA është tërësisht e pavarur nga industria e aviacionit, AAC-ja, Ministria, 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe autoritetet apo zyrtarët e tjerë publik. 
Pavarësisht nga fjalia e mësipërme, KHAIA duhet të përputhet me të gjitha aktet 
themelore juridike të cilat rregullojnë autoritetet publike dhe zyrtarët publik. 
KHAIA po ashtu do t’i nënshtrohet auditimit dhe hetimeve të tjera nga Ministria 
e Punëve të Brendshme, Auditori i Përgjithshëm dhe autoritetet e tjera publike, 
të cilat kanë për qëllim përcaktimin ose sigurimin e përputhshmërisë së KHAIA-
së me këto akte themelore juridike.  

31.4. KHAIA është përgjegjëse për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve në aviacion 
brenda Kosovës ose ku përfshihen avionët e regjistruar në Kosovë kudo qofshin 
ata. Kurdo që kërkohet ose është e nevojshme, KHAIA do të punojë në 
bashkëpunim me organet e tjera kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat ushtrojnë 
funksione të njëjta. Kurdo që KHAIA kryen ose merr pjesë në një hetim të sipër 
cekur, KHAIA duhet të përgatisë një raport të hollësishëm lidhur me hetimin 
dhe t’ia dorëzojë këtë raport Qeverisë dhe Kuvendit sa më shpejtë që të jetë e 
mundshme por jo më shumë se gjashtë (6) muaj pas përfundimit të hetimit.  

31.5. KHAIA, sipas nevojës, do të përgatisë informata dhe të dhëna lidhur me sigurinë 
në fluturim, të cilat më pas i dorëzohen AAC-së, Qeverisë dhe Kuvendit.  

31.6. KHAIA është e autorizuar që të kërkojë nga cilido autoritet publik i Kosovës 
dhe/ose person privat ose organizatë në Kosovë që t’i japë asaj përkrahjen e 
nevojshme për kryerjen e një hetimi të përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni 
ose një hetimi i cili kërkohet sipas një marrëveshje ndërkombëtare ose 
organizate ndërkombëtare të aviacionit.  

31.7. KHAIA përbëhet nga tre (3) persona fizik. Secili nga këta persona duhet që (i) të 
ketë njohuri të konsiderueshme të Gjuhës Angleze, (ii) të ketë përvojë të 
konsiderueshme teknike në industrinë e aviacionit, (iii) të mos jetë shpallur 
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fajtor për vepër penale; (iv) të mos ketë interes, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
monetar, financiar, ose interes tjetër në një shoqëri tregtare e cila është e 
angazhuar në sektorin e aviacionit civil; dhe (v) është person me integritet të 
lartë moral dhe profesional.  

31.8. Tre (3) anëtarët e KHAIA do të zgjidhen dhe emërohen nga Qeveria pas 
pranimit të rekomandimeve nga një panel i posaçëm (ad hoc) i cili përbëhet nga 
shërbyes të lartë civil dhe këshilltarë të emëruar nga Qeveria për identifikimin 
dhe rekomandimin e kandidatëve për anëtar të KHAIA. Ky panel do të miratojë 
dhe respektojë rregulla strikte për konfliktin e interesave të cilat, ndër tjera, e 
parandalojnë një anëtar të panelit nga votimi, pjesëmarrja ose ndikimi në 
procesin e zgjedhjes për një kandidat i cili është i njohur ose i cili është i lidhur 
me anëtarin përkatës të panelit (qoftë kjo përmes lidhjeve familjare, afariste, 
institucionale ose politike).  

31.9. Të gjithë anëtarët e KHAIA emërohen, dhe duhet të pajtohen me shkrim se do të 
shërbejnë gjatë tërë kohëzgjatjes së mandatit, për një mandat prej pesë (5) 
viteve. Këta anëtarë mund të riemërohen për një ose më shumë mandate shtesë 
nëse ata/ato pajtohen me shkrim që të shërbejnë gjatë tërë kohëzgjatjes së 
mandatit. Qeveria do të caktojë njërin nga tre (3) anëtarët që të shërbejë si 
Kryesues i KHAIA. Kryesuesi është përgjegjës për përfaqësimin e KHAIA 
jashtë Qeverisë si dhe për organizimin dhe ushtrimin e përditshëm të punëve 
administrative të KHAIA. Vendimet e KHAIA mbi ushtrimin e hetimeve si dhe 
përgatitja dhe miratimi i raporteve merren nga shumica e anëtarëve të KHAIA. 

31.10. Sekretari i Përhershëm i Zyrës së Kryeministrit duhet të sigurojë që KHAIA-së 
t’i sigurohet i tërë personeli sekretarial dhe administrativ të cilin KHAIA, në 
mënyrë të arsyeshme, e kërkon. Po ashtu, KHAIA mund të rekrutojë punësojë jo 
më shumë se tre (3) punonjës teknik dhe/ose profesional për t’i ndihmuar 
KHAIA-së në ushtrimin efektiv dhe efikas të funksioneve dhe përgjegjësive të 
cilat i janë dhënë KHAIA sipas këtij ligji. Rekrutimi i këtij personeli do të bëhet 
në bazë të meritës, kompetencës së dokumentuar dhe përvojës në fushën e 
aviacionin civil.  

31.11. Menjëherë pas emërimit të tre (3) anëtarëve të parë të KHAIA nga Qeveria, 
anëtarë te KHAIA janë të detyruar që në mënyrë të menjëhershme dhe të 
vazhdueshme të identifikojnë dhe të regjistrohen në kurse të trajnimit mbi të 
gjitha aspektet e teknikave dhe metodave të pranuara ndërkombëtarisht për 
hetimin e incidenteve dhe aksidenteve në aviacion. KHAIA duhet të sigurojë që 
ky trajnim të realizohet vetëm nga organizatat dhe autoritetet e njohura 
ndërkombëtarisht të cilat kanë përvojë të konsiderueshme në realizimin e këtyre 
trajnimeve. Nëse ky trajnim duhet të realizohet nga një autoritet publik jashtë 
Kosovës ose një organizatë e njohur ndërkombëtare, dhe trajnimi duhet të 
paguhet në bazë të tarifave standarde të publikuara nga ky autoritet publik ose 
organizatë ndërkombëtare, atëherë Ligji për Prokurim Publik nuk do të zbatohet 
gjatë përzgjedhjes së autoritetit publik ose organizatës ndërkombëtare dhe ndaj 
kontratës së trajnimit me këtë autoritet publik ose organizatë ndërkombëtare.  

31.12. Cilado kontratë e trajnimit me cilindo ofrues të këtij trajnimit duhet të përmbajë 
një dispozite me të cilën ofruesi i këtij trajnimi detyrohet që (i) të përgatisë një 
vlerësim me shkrim të performancës (rezultateve) të secilit anëtar të KHAIA, 
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dhe (ii) pas përfundimit të këtij trajnimi t’i dërgojë një kopje të këtij vlerësimi 
Sekretarit të Përhershëm të Zyrës së Kryeministrit, i cili pas pranimit menjëherë 
ua shpërndan atë të gjithë anëtarëve të Qeverisë. Një anëtar të KHAIA-së merr 
vlerësim të përgjithshëm negativ, Qeveria mundet ta shkarkojë menjëherë këtë 
anëtar dhe në vend të tij të emërojë një anëtar të ri të KHAIA, sikur që është 
përcaktuar më sipër. Nëse një anëtar i KHAIA, brenda një periudhe prej pesë (5) 
viteve, merr dy vlerësime negative, Qeveria duhet që menjëherë ta shkarkojë 
këtë anëtar dhe të emërojë një anëtar të ri në vend të tij. Anëtari i ri emërohet me 
mandat pesë (5) vjeçar i cili fillon nga data e emërimit të tij/saj.  

31.13. Po ashtu, Qeveria mund të shkarkojë një anëtarë të KHAIA-së para përfundimit 
të mandatit të tij/saj, nëse ky anëtarë:  
a) ka bërë shkeljen e detyrave të tij/saj profesionale;  
b) është shpallur fajtor për kryerjen e një vepre penale nga një gjykatë 

kompetente dhe në përputhje me procesin përkatës;  
c) ka ose përvetëson interes, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, monetar, 

financiar, ose interes tjetër në një shoqëri tregtare e cila është e angazhuar 
në sektorin e aviacionit civil;  

d) bëhet mentalisht ose fizikisht i paaftë për kryerjen e detyrave të tij/saj për 
një periudhë më të gjatë se tre muaj të njëpasnjëshëm; ose  

e) angazhohet në një biznes, profesion, ose marrëdhënie tjetër pune.  
31.14. Nëse një anëtarë i KHAIA beson se ai/ajo është shkarkuar në mënyrë të 

paligjshme, i njëjti mund të kërkojë mbrojtje juridike para një gjykate 
kompetente.  

31.15. Menjëherë pas emërimit të tre (3) anëtarëve të parë të KHAIA, KHAIA, përmes 
Zyrtarit për Prokurim të Zyrës së Kryeministrit, do të ushtrojë një prokurim për 
dhënien e një kontrate kornizë me një ofrues të jashtëm dhe të kualifikuar mirë 
të shërbimeve për hetimin e aksidenteve ose incidenteve të aviacionit. Kjo 
kontratë duhet, ndër tjera: (i) të ketë kohëzgjatje prej katër (4) viteve, (ii) t’i japë 
KHAIA të drejtën për të kërkuar nga kontaktuesi që të ofrojë shërbimet për 
hetimin e aksidenteve ose incidenteve të aviacionit në mënyrën dhe kohën e 
kërkuar nga KHAIA, (iii) të kërkojë nga kontraktuesi që të ketë së paku një 
hetues profesionist dhe me përvojë në vendngjarjen e aksidentit ose incidentit 
brenda 24 orëve pas pranimit të njoftimit mbi këtë aksident ose incident nga 
KHAIA, (iv) në përgjithësi të përmbajë dispozita të tjera të cilat janë të 
zakonshme për një kontratë të këtij lloji, dhe (v) të jetë në përputhje me Ligjin 
për Prokurim Publik. Pas skadimit ose ndërprerjes së kësaj kontrate, nëse dhe 
deri në masën sa KHAIA e konsideron të nevojshme, KHAIA mundet, prapë 
përmes shfrytëzimit të Zyrtarit për Prokurim të Zyrës së Kryeministrit, të 
ushtrojë një prokurim tjetër për dhënien e një pasuese kornizë me një ofrues të 
jashtëm të kualifikuar të shërbimeve për hetimin e incidenteve dhe aksidenteve 
të aviacionit. 
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TITULLI III 
RREGULLAT MBI AVIACIONIT CIVIL 

 
PJESA 1 

Operatorët, transportuesit dhe personeli ajror 
 

KREU I 
Certifikata e Operatorit Ajror 

 
Neni 32 

Detyrimi për marrjen dhe posedimin e Certifikatës së Operatorit Ajror 
 
Çdo shtetas i Republikës së Kosovës i cili dëshiron të angazhohet në veprimtari 
(operacione) ajrore në Kosovë duhet të marrin dhe të posedojnë një Certifikatë të 
Operatorit Ajror (“COA”) aktuale dhe të vlefshme, të lëshuar nga AAC-ja. 
 

Neni 33 
Kushtet për marrjen e Certifikatës së Operatorit Ajror 

 
33.1. Të gjitha kushtet për marrjen e COA do të përcaktohen nga AAC në një 

rregullore për zbatim të nxjerrë në bazë të autorizimit të këtij ligji.  
33.2. AAC duhet të sigurojë që këto rregullore t’i përmbushin kushtet e zbatueshme të 

HPEA dhe AESA.  
 

KREU II 
Transportuesit Ajror 

 
Neni 34 

Detyrimi për marrjen dhe posedimin e Licencës për Ushtrimin 
e Veprimtarinë së Transportit Ajror 

 
Çdo shtetas i Republikës së Kosovës i cili posedon një COA të lëshuar nga AAC dhe i 
cili dëshiron të angazhohet në transportimin ajror të personave, bagazhit, ngarkesës 
dhe/ose postës në këmbim me kompensim, qira ose shpërblim, duhet të marrë dhe të 
ketë në posedim një Licencë për Ushtrimin e Veprimtarisë së Transportit Ajror aktuale 
dhe të vlefshme, të lëshuar nga Ministria. Ministria do të lëshojë një licencë të këtillë 
vetëm në përputhje me Rregulloren e Këshillit të Evropës (EEC) Nr. 2407/92 të datës 
23 Korrik 1992 mbi licencimin e transportuesve ajror. 
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KREU III 
Transportuesit e Jashtëm Ajror 

 
Neni 35 

Detyrimi për Posedimin e Certifikatës së Operatorit Ajror dhe Licencës 
për Ushtrimin e Veprimtarisë Ajrore 

 
35.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në HPEA, transportuesit e jashtëm ajror 

duhet të kenë një COA të vlefshme dhe licencën për ushtrimin e veprimtarisë të 
lëshuar nga autoritetet kompetente në shtetin e tyre përkatës. Këta transportues 
mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre për në Kosovë, nga dhe/apo përmes 
Kosovës (i) në bazë të marrëveshjeve formale dypalëshe mbi transportin ajror të 
cilat janë miratuar dhe rregullohen nga Ministria; ose (ii) më bazë të një vendimi 
me shkrim të Ministrisë.  

35.2. Vendimi i Ministrisë i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni më sipër vlen për 
periudhën kohore të përcaktuar në vendim, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se 
një vit. Ky vendim mund të përtërihet.  

35.3. Marrëveshja ose vendimi i Ministrisë të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni 
më sipër mund të shfuqizohen (i) në përputhje me kushtet e përcaktuara në 
marrëveshje ose vendim; ose (ii) nëse transportuesi i jashtëm ajror cenon 
sovranitetin ose rendin publik të Republikës së Kosovës.  

 
KREU IV 

Licencat e Linjave dhe Lejet për Ofrimin e Veprimtarisë 
me dhe pa Orar të Caktuar 

 
Neni 36 

Licencat e Linjës për Transportuesit të cilët nuk janë anëtarë të HPEA 
 
36.1. Ministria do të lëshojë licenca për ushtrimin e veprimtarisë për transportuesit të 

cilët nuk janë pjesëmarrës në HPEA për ushtrimin e veprimtarisë së tyre në 
linjat e përcaktuara në marrëveshjes dypalëshe ose shumëpalëshe ose vendimin e 
Ministrisë të përmendur në nenin 35 të këtij ligji.  

36.2. Nëse fluturimet pa orar të caktuar nuk rregullohen me marrëveshje dypalëshe 
ose shumëpalëshe, këto fluturime duhet të miratohet me vendim të Ministrisë, 
qoftë kjo për një fluturim të vetëm apo për një seri fluturimesh. Asnjë vendim i 
këtillë nuk vlen më shumë se një vit.  

 
KREU V 

Personeli i Aviacionit 
 

Neni 37 
Licenca dhe Klasifikimi i Personelit të Aviacionit 

 
Çdo person i cili vepron si personel i aviacionit duhet të posedojë licencën dhe 
klasifikimin përkatës të lëshuar apo të shpallur te vlefshme nga AAC-ja sipas këtij 
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Ligji dhe rregulloreve përkatëse të zbatimit. Klasifikimi nënkupton çdo shënim në 
licencë i cili i thekson kushtet, privilegjet apo kufizimet speciale. Kjo dispozitë 
aplikohet edhe për personelin e navigimit ajror dhe të mirëmbajtjes si dhe për zyrtarët e 
operimeve të fluturimit, operatorët e stacionit aeronautik dhe për instruktorët e 
fluturimit. 
 

Neni 38 
Njohja e Licencave dhe Klasifikimi i Personelit të Aviacionit 

 
Licencat dhe klasifikimet e personelit të aviacionit të lëshuara apo të njohura si të 
vlefshme në një vend të huaj shpallen të vlefshme nëse kushtet në bazë të së cilave janë 
lëshuar ato licenca dhe klasifikime janë të njëjta apo më të larta se standardet e 
themeluara sipas këtij ligji. 
 

Neni 39 
Pezullimi dhe revokimi i licencës së Personelit të Aviacionit 

 
39.1. Kur bartësi i një licence nuk u përmbahet kushteve të përcaktuara në këtë ligj 

dhe në rregulloret e zbatimit, AAC-ja duhet ta njoftojë atë për mangësitë e 
vërejtura dhe duhet të caktojë një afat kohor për veprime korrektuese. Në rast se 
bartësi nuk i korrekton mangësitë në nivel të kënaqshëm deri në afatin e caktuar 
nga AAC, AAC-ja mund t’ia suspendojë apo revokojë licencën me anë të një 
vendimi me shkrim i cili parashtron bazën juridike dhe faktike për marrjen e 
vendimit. Licenca e revokuar apo e suspenduar duhet t’i kthehet menjëherë 
AAC-së. 

39.2. Në rast të ndonjë emergjence që ndikon në sigurinë e publikut si dhe në rrethana 
të veçanta, siç përcaktohet në elementet përkatëse të acquis communautaire të 
BE-së, AAC-ja mundet që menjëherë ta suspendojë ose revokojë licencën ose 
privilegjet e licencës. 

 
PJESA 2 

Operimi i Avionëve 
 

KREU I 
Rregullat e Përgjithshme 

 
Neni 40 

Regjistri i Avionëve Civil 
 
40.1. AAC mban Regjistrin e Avionëve Civil të Kosovës. Çdo tremujor kalendarik, 

AAC i dërgon Ministrit një kopje të azhuruar të këtij regjistri.  
40.2. Një avion mund të regjistrohet në Kosovë vetëm:  

a) nëse nuk është i regjistruar në një shtet të huaj;  
b) nëse është në pronësi dhe / ose në operim nga një shtetas i Kosovës ose një 

person i cili është shtetas ose qytetar i një shteti anëtar të BE-se ose HPEA; 
dhe  
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c) në rast të marrëveshjeve afat shkurtra për qiradhënie, të cilat lidhen me 
qëllim të përmbushjes së nevojave të përkohshme të një transportuesi ajror 
ose në rast të rrethanave të jashtëzakonshme, AAC-ja mund të bëjë 
përjashtime nga kushtet e përcaktuara në pikën a) të paragrafin 2 të këtij 
neni në përputhje me kushtet e parapara në Rregulloren e Këshillit të 
Evropës (EEC) Nr. 2407/92 të datës 23 Korriku 1992 për Licencimin e 
Transportuesve Ajror;  

40.3. AAC mund të nxjerrë dispozita plotësuese lidhur me regjistrimin e avionëve në 
rregulloret për zbatimin e këtij ligji.  

 
Neni 41 

Markat dhe shenjat e regjistrimit 
 
Avionët e regjistruar në Kosovë do të mbajnë markën shtetërore e cila i është ndarë 
Kosovës nga ONAC dhe një shenjë të veçantë të regjistrimit e cila i që i jepet çdo 
avioni pas regjistrimit. 
 

Neni 42 
Largimi nga Regjistri i Avionëve Civil 

 
Një avion i regjistruar në Kosovë do të largohet nga Regjistri i Avionëve Civil të 
Kosovës (i) pas kërkesës me shkrim nga pronari dhe/ose operatori, (ii) nëse më nuk i 
përmbush kushtet e përcaktuara në këtë ligj, ose (iii) kur është zhdukur për tre muaj 
dhe aktivitetet e kërkim-shpëtimit kanë përfunduar. 
 

Neni 43 
Zbatueshmëria e Nenit 83bis të Konventës së Çikagos 

 
Në përputhje me Nenin 83bis të Konventës së Çikagos, Ministri mundet, me anë të një 
marrëveshje me një shtet të huaj: (i) t’ia bartë këtij shteti të huaj përgjegjësinë për një 
avion të regjistruar në Kosovë, dhe (ii) të pajtohet për bartjen e përgjegjësisë për një 
avion të regjistruar në një vend të huaj te Kosova. Në rastin e dytë, avioni përkatës, pas 
përfundimit të bartjes së përgjegjësisë, i nënshtrohet dispozitave të këtij ligji dhe 
rregulloreve për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 44 
Certifikata e Llojit, Certifikata e Përshtatshmërisë për Fluturim dhe Certifikata e 

Lëshimit në Shërbim 
 
Avionët e regjistruar në Kosovë duhet të posedojnë certifikatën e llojit të avionit, 
certifikatën e përshtatshmërisë për fluturim dhe certifikatën e lëshimin në shërbim, të 
gjitha të lëshuara nga AAC-ja. Avionët duhet të jenë të siguruar në mënyrë adekuate. 
AAC mund të nxjerrë dispozita plotësuese lidhur me këto çështje në rregulloret për 
zbatimin e këtij ligji. 
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KREU II 
Rregullat e Veçanta 

 
Neni 45 

Avionët e Ndaluar 
 
Avionëve të cilët janë subjekt i një ndalese për ushtrimin e veprimtarisë sipas 
Rregulloreve të BE-së nuk do t’u lejohet ushtrimi i veprimtarisë në hapësirën ajrore të 
Kosovës. 
 

Neni 46 
Certifikata e Kufizuar e Llojit 

 
Në raste të veçanta, AAC-ja mund të lëshojë certifikata të kufizuara të llojit të avionit. 
 

Neni 47 
Certifikata e Kufizuar e Përshtatshmërisë për Fluturim 

 
Në raste të veçanta, AAC-ja mund të lëshojë certifikata të kufizuara të përshtatshmërisë 
për fluturim. 
 

KREU III 
Mirëmbajtja 

 
Neni 48 

Përshtatshmëria e vazhdueshme për fluturim 
 
Pronari dhe operatori, dhe sipas rastit qiramarrësi, janë bashkërisht dhe individualisht 
përgjegjës për mbajtjen e vazhdueshme të avionit në gjendje të përshtatshme për 
fluturim përmes mirëmbajtjes. 
 

Neni 49 
Përkufizimi i Mirëmbajtjes 

 
Mirëmbajtje do të thotë secili nga këto aktivitete (ose një kombinim i këtyre 
aktiviteteve): riparimi, riparimi i përgjithshëm, inspektimi, ndërrimi i pjesëve, 
modifikimi apo rregullimi i defekteve, me përjashtim të inspektimit para fluturimit. 
AAC mund të nxjerrë dispozita më të hollësishme lidhur me mirëmbajtjen në 
rregulloret për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 50 
Inspektimi në Platformë 

 
50.1. Inspektorët e AAC-së mund të bëjnë inspektimin në platformë dhe/ose 

kontrollimin në vend, të avionëve nga vendet të cilat nuk janë anëtarë të BE-së 
ose HPEA, në aeroportet e Kosovës. Kryerja e këtyre inspektimeve duhet të 
bëhet në baza jo-diskriminuese. AAC mund të nxjerrë dispozita më të 
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hollësishme lidhur me këto inspektime dhe kontrolle në rregulloret për zbatimin 
e këtij ligji.  

50.2. Drejtorit të Përgjithshëm, pas kërkesës, do ti lejohet qasje e menjëhershme dhe e 
pakufizuar në çdo kohë dhe në çdo avion civil i cili gjendet brenda Kosovës me 
qëllim që të sigurojë se avioni është i përshtatshëm për fluturim dhe se është duke 
u operuar në përputhje me këtë Ligj dhe me rregulloret për zbatimin e këtij ligji.  

50.3. Drejtorit të Përgjithshëm, pas kërkesës, do ti lejohet qasje e menjëhershme në 
çdo kohë, në çdo avion civil të regjistruar në Kosovë, pa asnjë kufizim, kudo që 
avioni ndodhet ose operon në botë, me qëllim që të sigurojë se avioni është i 
përshtatshëm për fluturim dhe se është duke u operuar në përputhje me këtë Ligj 
dhe me rregulloret për zbatimin e këtij ligji.  

 
Neni 51 

Bllokimi i Avionëve të Rrezikshëm 
 
Avionët në një gjendje e cila qartësisht është e rrezikshme për sigurinë e fluturimit 
mund të bllokohen në tokë, mirëpo vetëm pasi që operatorit t’i jetë dhënë mundësia për 
t’i rregulluar defektet para nisjes së fluturimit dhe i njëjti nuk i rregullon ato. Në rastet 
e avionëve të huaj, AAC-ja menjëherë duhet t’i lajmërojë autoritet e huaja kompetente 
për siguri. 

KREU IV 
Ekuipazhi dhe piloti komandues 

 
Neni 52 

Personeli i mjaftueshëm i fluturimit dhe i kabinës 
 
Operatori i një avioni duhet të punësojë një numër të mjaftueshëm të personelit 
(ekuipazhit) të fluturimit dhe të kabinës, të trajnuar dhe verifikuar në mënyrë adekuate. 
AAC mund të nxjerrë dispozita më të hollësishme lidhur me mirëmbajtjen në 
rregulloret për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 53 
Numri minimal i ekuipazhit 

 
Numri dhe përbërja e ekuipazheve nuk duhet të jetë më i vogël sesa ai i përcaktuar në 
manualin e fluturimit dhe instruksionet tjera operative të cilat ndërlidhen me 
certifikatën e përshtatshmërisë ajrore të avionit përkatës. 
 

Neni 54 
Piloti Komandues 

 
Piloti komandues duhet që gjatë gjithë kohës së fluturimit të jetë përgjegjës për 
operimin e avionit sipas rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare. Piloti komandues, 
në një situatë emergjente, ku kërkohet vendimmarrje dhe veprim i menjëhershëm, 
vepron ashtu siç ai/ajo e konsideron domosdoshëm nën ato rrethana. Në raste të këtilla, 
ai/ajo mundet, për shkaqe sigurie t'i shmanget rregullave, procedurave dhe metodave 
operacionale. 
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KREU V 
Dokumentacioni 

 
Neni 55 

Dokumentacioni i Avionit 
 
Në rregulloret për zbatimin e këtij ligji, AAC mund të përcaktojë dokumentacionin e 
nevojshëm të cilin duhet ta kenë të gjithë avionët e regjistruar në Kosovë. 
 

Neni 56 
Lista Minimale e Pajisjeve 

 
Çdo operator duhet të përgatisë “listën minimale të pajisjeve” për secilin avion të cilin 
e operon. Kjo listë duhet të përgatitet në përputhje me “listën themelore të pajisjeve 
minimale” për llojin a avionit në fjalë. Mund të ketë pajisje jashtë funksionit apo me 
kufizime tjera, mirëpo lista duhet të miratohet nga AAC-ja dhe avioni duhet të 
operohet në përputhje me listën e miratuar. 
 

KREU VI 
Transportimi i mallrave të rrezikshme 

 
Neni 57 

Lejet e AAC-së 
 
Armët dhe municioni, duke përshirë eksplozivet dhe gazrat e dëmshme ose helmuese, 
duhet të transportohen në bord të avionit (i) vetëm me lejen me shkrim të AAC-së, (ii) 
nën mbikëqyrjen e pilotit komandues, dhe (iii) në përputhje të plotë me rregulloret 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 
 

Neni 58 
Pamundësia e qasjes nga pasagjerët 

 
Pasagjerët, gjatë fluturimit, nuk duhet të kenë qasje në armë. Të gjitha armët e zjarrit 
duhet të jenë të zbrazura. Armët sportive, të cilat do të barten në bord të avionit, duhet 
të raportohen para transportuesit ajror ose operatorit. 
 

Neni 59 
Mallrat tjera të rrezikshme 

 
Mallrat tjera të rrezikshme, si gazrat e dëmshme ose helmuese, karburanti nuklear dhe 
materialet radioaktive mund të transportohen vetëm (i) me lejen me shkrim të AAC-së, 
dhe (ii) në përputhje me kushtet e përcaktuara nga AAC-ja në rregulloret për zbatimin e 
këtij ligji, të cilat duhet të marrin parasysh rregullat dhe rregulloret ekzistuese 
ndërkombëtare në këtë fushë. 
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PJESA 3 
Aerodromet, Aeroportet, Fushat Ajrore dhe Fushat e Planerimit 

 
KREU I 

Rregullat e përgjithshme 
 

Neni 60 
Aerodromet 

 
Dispozitat e kësaj Pjese 3 zbatohen për të gjitha aerodromet, sikur që është përkufizuar 
ky term më sipër, përveç kur është e qartë se dispozita përkatëse ka të bëjë 
shprehimisht me një lloj të caktuar të aerodromit. 
 

Neni 61 
Certifikata e Aerodromit 

 
61.1. Çdo person i cili dëshiron të marrë përsipër operimin (drejtimin) e një 

Aerodromi duhet të aplikojë për marrjen e një certifikate të operimit nga AAC. 
AAC, në rregulloret për zbatimin e këtij ligji, do të përcaktojë të gjitha kriteret të 
cilat duhet t’i plotësojë një aplikues për t’u kualifikuar për marrjen e kësaj 
certifikate. Të gjitha këto kritere duhet të përcaktohen në bazë objektive dhe 
racionale dhe me qëllim të avancimit ose mbrojtjes së interesit publik.  

61.2. Në rregulloret për zbatimin e këtij ligji, AAC po ashtu do të përcaktojë 
standardet minimale të sigurisë për operimin e një aerodromi i cili ushtron 
veprimtari për pasagjerë me apo pa orar të caktuar.  

61.3. Nëse, pas kryerjes së një hetimi, AAC konstaton se aplikuesi i plotëson kriteret e 
përmendura në paragrafin 1 të këtij neni dhe se është i pajisur dhe i aftë për 
ushtrimin e veprimtarisë në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë ligj si dhe 
rregullat dhe standardet e përcaktuara në rregulloret e nxjerra për zbatimin e 
këtij ligji, AAC do t’i lëshojë këtij aplikuesi certifikatën për operimin e 
aerodromit.  

61.4. Çdo certifikatë për operimin e aerodromit duhet të përmbajë kushtet dhe 
kufizimet e nevojshme për ruajtjen e sigurisë në transportin komercial ajror. 
Përveç nëse AAC përcakton se një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me 
interesin publik, këto kushte dhe kufizime përfshijnë por nuk kufizohen në 
kushtet dhe kufizimet lidhur me:  
a) operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve adekuate të sigurisë, duke përfshirë 

pajisjet për zjarr fikje dhe shpëtim të cilat janë në gjendje të shfrytëzohen 
me shpejtësi në cilëndo pjesë të aerodromit që shfrytëzohet për aterrimin, 
ngritjen ose manovrimin tokësor të avionëve; dhe  

b) kondicionin (gjendjen) dhe mirëmbajtjen e pistave primare dhe sekondare, 
sikur që e konsideron të nevojshme Drejtori i Përgjithshëm.  

61.5. AAC i dorëzon Ministrisë një kopje të secilës certifikatë të aerodromit.  
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Neni 62 
Doracaku i Shërbimeve dhe Veprimtarisë së Aerodromit 

 
Çdo operator i aerodromit duhet të përgatisë, nxjerrë dhe mbajë një “doracak të 
shërbimeve dhe veprimtarisë së aerodromit”. Pas përgatitjes, operatori i aerodromit e 
dorëzon doracakun për shqyrtim nga AAC. AAC është e autorizuar që të kërkojë 
çfarëdo ndryshimesh në doracak të cilat ajo i konsideron të nevojshme ose të 
dëshirueshme. Doracaku, ndër tjera, duhet të shpjegojë organizimin e aerodromit si dhe 
të përcaktojë procedurat e aterrimit dhe ngritjes së avionëve si dhe rregullat për 
shfrytëzimin e aerodromit. AAC e publikon doracakun në publikime informatave 
aeronautike. 
 

Neni 63 
Koncesionet 

 
63.1. Qeveria mundet dhe është e autorizuar t’i japë me koncesion një pale të tretë (i) 

menaxhimin dhe operimin e një ndërmarrje në pronësi publike e cila është e 
angazhuar në aktivitete të aerodromit dhe/ose aktivitete të cilat kanë të bëjnë me 
aviacionin, ose (ii) ato elemente të infrastrukturës së aerodromit dhe/ose që kanë 
të bëjnë me aviacionit të cilat janë në pronësi publike dhe/ose të cilat janë nën 
administrimin ose pronësinë e një ndërmarrje në pronësi publike, duke përfshirë 
– por pa u kufizuar – cilindo aerodrom ose shërbim apo objekt të nagivimit 
ajror. Të gjitha këto koncesione duhet të epen përmes një procedure e cila është 
në përputhje me Ligjin për Procedurën e Dhënies së Koncesioneve.  

63.2. Nëse objekt (lëndë) e koncesionit është menaxhimi dhe veprimtaria e një 
ndërmarrje në pronësi publike të angazhuar në aktivitete të aerodromit dhe/ose 
aktivitete të cilat kanë të bëjnë me aviacionin, marrëveshja e koncesionit – në 
bazë të autorizimit të këtij ligji – mund të ndryshojë ose të anashkalojë 
dispozitat e aplikueshme të cilat gjinden në një ligj i cili shprehimisht i rregullon 
ndërmarrjet në pronësi publike.  

63.3. Nëse (objekt) lëndë e koncesionit janë elemente të infrastrukturës së aerodromit 
dhe/ose që kanë të bëjnë me aviacionin të cilat janë në pronësi publike dhe/ose 
nën administrimin ose pronësinë e një ndërmarrje në pronësi publike, (i) të 
gjitha të drejtat e ndërmarrjes në pronësi publike në ose ndaj kësaj 
infrastrukture, sipas rastit, do të ndërpriten ose do t’i subordinohen të drejtave të 
koncesionarit në përputhje me marrëveshjen e koncesionit, (ii) ndërmarrja në 
pronësi publike nuk ka kurrfarë të drejte që të kërkojë ose të marrë çfarëdo 
kompensimi për humbjen ose subordinimin e këtyre të drejtave (iii) të gjitha të 
drejtat dhe detyrimet e ndërmarrjes në pronësi publike të cilat kanë lindur si 
rezultat i një kontrate me një palë të tretë, nga pikëpamja juridike, do t’i barten 
dhe do të merren përsipër nga koncesionari nëse këto të drejta/detyrime kanë të 
bëjnë më shfrytëzimin ose operimin e infrastrukturës e cila është objekt i 
koncesionit. 
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KREU II 
Aeroportet 

 
Neni 64 

Zona Mbrojtëse e Aeroportit 
 
64.1. AAC mund të vendosë se një aeroporti i nevojitet një zonë mbrojtëse rrethuese. 

AAC mund ta marrë këtë vendim (i) për shkak të shkallës së trafikut të 
aeroportit, (ii) për të ruajtur sigurimin dhe sigurinë e aeroportit, (iii) për të 
siguruar integritetin e veprimtarisë doganore dhe të imigracionit e cila ushtrohet 
në aeroport, dhe/ose (iv) për shkaqe tjera të cilat janë specifike për atë aeroport 
dhe të cilat shfaqin shqetësime bindëse për mbrojtjen e interesit publik.  

64.2. Nëse AAC vendos se një aeroporti i nevojitet një zonë mbrojtëse, AAC do të 
përcaktojë parametrat e zonës mbrojtëse dhe është e autorizuar që të vendosë 
kufizime mbi (i) kategoritë e personave të cilët mund të kenë qasje në zonën 
mbrojtëse, dhe (ii) aktivitetet, duke përfshirë ato të ndërtimit, të cilat mund të 
ndërmerren në zonën mbrojtëse. Gjatë përcaktimit të parametrave të një zone 
mbrojtëse, AAC do të konsultohet me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të 
siguruar që këta parametra janë të mjaftueshëm për sigurinë e aeroportit.  

64.3. Interferenca (ndërhyrja) me shërbimet e navigimit ajror do të evitohet në zonën 
mbrojtëse. Pengesat në aviacion, si ndërtesat, pemët, telat, shtyllat, pendat dhe të 
ngjashme, po ashtu janë të ndaluara në zonën mbrojtëse. Vetëm publiku, një 
autoritet publik ose një ndërmarrje në pronësi publike mund të jetë pronar i 
ndërtesave ose pronave tjera të paluajtshme brenda zonës mbrojtëse.  

 
Neni 65 

Shpronësimi 
 
Kur masat e shpronësimit janë të nevojshme për krijimin, zgjerimin dhe/ose mbajtjen e 
një zone mbrojtëse ose për zbatimin e kushteve të përcaktuara në nenin 64, do të 
zbatohen dispozitat e ligjit të aplikueshëm në Kosovë për shpronësime; me kusht që, 
vendimi nga AAC sipas nenin 64 të këtij ligji mbi nevojën për krijimin e zonës 
mbrojtëse si dhe parametrat e kësaj zone, në vete, të shërbejë si dëshmi bindëse se 
krijimi, zgjerimi ose mbajtja e një zone mbrojtëse brenda parametrave të përcaktuar 
është në shërbim të një qëllimi legjitim dhe bindës publik. 
 

Neni 66 
Kufizimet Lidhur me Zhurmën 

 
Në përputhje e rregullat e ONAC dhe BE / HPEA, brenda dhe në afërsi të zonës 
mbrojtëse mund të aplikohen kufizime lidhje me zhurmën. Deri më 28 mars 2012, 
AAC-ja mund të bëjë përjashtime në bazë të rregullave të sipër cekura. 
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Neni 67 
Rregullat e zbatimit 

 
AAC mund të nxjerrë rregullore për zbatimin e dispozitave të kësaj Pjese 3; mirëpo, 
AAC nuk është e autorizuar dhe nuk do të nxjerrë rregullore për zbatimin e nenit 63 
dhe 65 të këtij ligji. 
 

Neni 68 
Rregullat mbi ndarjen e slloteve 

 
Rregullat mbi ndarjen e slloteve i nënshtrohen Rregullores së Këshillit të Evropës 
(EEC) Nr. 95/93 të datës 18 Janar 1993 mbi rregullat e përbashkëta për ndarjen e 
slloteve në Aeroportet e Bashkësisë Evropiane. 
 

Neni 69 
Trajtimi në Tokë 

 
Trajtimi në tokë në aeroporte rregullohet sipas Direktivës së Këshillit të Evropës 
96/67/EC të datës 15 Tetor 1996 mbi qasjen në tregun e trajtimit në tokë në Aeroportet 
e Bashkësisë Evropiane, dhe të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Direktive. 
AAC-ja mund të bëjë përjashtime në përputhje me Direktivën e Këshillit të Evropës 
96/67/EC. 
 

Neni 70 
Pezullimi i Detyrimeve për Trajtimin në Tokë 

 
Kur një shtet i cili nuk është anëtar i BE/HPEA-së nuk u ofron transportuesve ajrorë 
dhe operatorëve ajrorë të Kosovës trajtim reciprok në trajtimin në tokë jashtë vendit, 
AAC-ja mund të pezullojë, plotësisht ose pjesërisht, detyrimet që dalin nga Direktiva e 
Këshillit 96/67/EC e 15 Tetorit 1996, përkitazi me furnizuesit e shërbimeve të trajtimit 
në tokë dhe me shfrytëzuesit e aeroportit nga ai shtet jo-anëtar i BE/HPEA -së. 
 

KREU III 
Fushat ajrore 

 
Neni 71 

Zona Mbrojtëse e Fushës Ajrore 
 
Përveç nëse AAC shprehimisht vendos ndryshe, për shkak të faktorëve të përcaktuar në 
nenin 64 të këtij ligji, fusha ajrore, sikur që është përkufizuar ky term më sipër, nuk ka 
nevojë për zonë mbrojtëse. Një fushë ajrore mund të shfrytëzohet për qëllime të 
përgjithshme ose të caktuara të trafikut. 
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Neni 72 
Rregullat e veçanta për fushat ajrore 

 
AAC mund të nxjerrë rregullore për zbatimin e këtij ligji të cilat përcaktojnë rregullat e 
veçanta për drejtimin (operimin) e fushave ajrore. 
 

KREU IV 
Fushat për planerim 

 
Neni 73 

Përkufizimi i Fushave për Planerim; Zgjerimi i Certifikatës për Operim 
 
73.1. Për qëllime të këtij Kreu, “fushë për planerim” nënkupton një aerodrom të 

dedikuar për shfrytëzim nga planerët dhe planerët me motor të cilët nuk janë në 
gjendje të ngritën në ajër me anë të forcës së tyre.  

73.2. Certifikata e lëshuar nga AAC drejtimin (operimin) e një fushe për planerim 
mund të zgjerohet për të lejuar shfrytëzimin e fushës edhe nga (i) planerët me 
motor të cilët janë në gjendje të ngritën në ajër me anë të forcës së tyre, (ii) 
balonat, (iii) avionët për tërheqje, (iv) planerët e varur dhe/ose (v) aktivitete 
parashutimi. AAC është e autorizuar që të kërkojë nga operatori i fushës për 
planerim që të posedojë një certifikatë me anë të së cilës autorizohen këto 
shfrytëzime, pavarësisht nga fakti se disa nga këto shfrytëzime nuk përbëjnë 
“shfrytëzim të avionit” në kuptimin e Konventës së Çikagos mbi Aviacionin 
Civil Ndërkombëtar.  

 
Neni 74 

Rregullat e veçanta mbi fushat e planerimit 
 
AAC mund të nxjerrë rregullore për zbatimin e këtij ligji të cilat përcaktojnë rregullat e 
veçanta për drejtimin (operimin) e fushave për planerim. 
 

PJESA 4 
Rregullat e ajrit 

 
Neni 75 

Përputhja me Rregullat e Fluturimit Vizual dhe Instrumental 
 
Në përputhje me nenin 2 të këtij ligji, avionët të cilët operojnë në hapësirën ajrore të 
Kosovës apo në aerodromet e Kosovës duhet t’ju përmbahen rregullave ndërkombëtare 
të ajrit, në veçanti atyre në lidhje me rregullat e fluturimit vizual (RFV) ose rregullat e 
instrumentale të fluturimit (RIF). AAC-ja mund të autorizojë shmangie nga këto 
rregulla për fluturimet vendore. 
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Neni 76 
Fluturimet ndërkombëtare 

 
Fluturimet ndërkombëtare duhet të shfrytëzojnë vetëm aeroportet me hapësira për 
dogana dhe imigracion. Të gjitha këto aeroporte do të përcaktohen nga AAC. AAC 
mund të bëjë përjashtime nga ky rregull në përputhje me dispozitat e aplikueshme të 
acquis communautaire të BE-së. 
 

Neni 77 
Shfrytëzimi i pakujdesshëm ose i papërgjegjshëm i Avionëve 

 
Avionët nuk mund të shfrytëzohen në mënyrë të pakujdesshme ose të papërgjegjshme e 
cila rrezikon jetën ose pronën e një personi. 
 

PJESA 5 
Shërbimet e navigimit ajror 

 
Neni 78 

AAC-ja në cilësinë Autoriteti Mbikëqyrës Kombëtar 
 
AAC-ja është Autoriteti Mbikëqyrës Kombëtar i Kosovës në përputhje me Rregulloren 
(EC) Nr. 549/2004 të 10 Marsit 2004 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian e cila 
themelon kornizën për krijimin e një qielli të vetëm Evropian (“Rregullorja Kornizë”). 
Në përputhje me këtë, AAC është përgjegjëse për rregullimin e sigurisë dhe rregullimin 
ekonomik të shërbimeve të navigimit ajror. AAC-ja është e pavarur nga ofruesit e 
shërbimeve të navigimit ajror. 
 

Neni 79 
Rregullimi i shërbimeve të navigimit ajror 

 
Rregullimi i shërbimeve të navigimit ajror, kur është e aplikueshme, duhet të bëhet në 
përputhje me rregullat e ONAC, BE/HPEA, AESA dhe EUROCONTROL-it. AAC do 
të nxjerrë rregullore të cilat bazohen ose të cilat janë në përputhje me rregullat e 
organizatave të sipër cekura, lidhur me ofrimin e shërbimeve vendore të navigimit 
ajror. 

 
Neni 80 

Përmbajtja e rregulloreve mbi shërbimet e navigimit ajror 
 
Pa e kufizuar natyrën e përgjithshme të nenit 79 të këtij ligji, rregulloret e zbatimit të 
përmendura në atë nen duhet, në minimum, të rregullojnë shërbimet në vijim: 

a) shërbimet për menaxhimin dhe kontrollin e trafikut ajror;  
b) aktivitetet e komunikimit, navigimit dhe survejimit (mbikëqyrjes);  
c) shërbimet meteorologjike; dhe  
d) shërbimet e informatave aeronautike.  
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PJESA 6 
Tarifat 

 
Neni 81 

Tarifat për Shfrytëzim 
 
Pronarët dhe operatorët e avionëve janë të obliguar që, bashkërisht dhe individualisht, 
t’i paguajnë operatorit të aeroportit, ofruesve të shërbimeve të trafikut ajror, 
shërbimeve meteorologjike dhe shërbimeve tjera, tarifat për shfrytëzimin e pajisjeve 
dhe shërbimeve aeronautike. AAC do të nxjerrë rregullore të zbatimit për përcaktimin e 
nivelit të tarifave për shfrytëzimin e secilit shërbim ose pajisje të sipër cekur. Këto 
rregullore të zbatimit duhet të jenë në përputhje me dispozitat e Rregullores së 
Komisionit Evropian (EC) Nr. 1794/2006 të 6 Dhjetorit 2006 që vendosë një skemë të 
përbashkët tarifore për shërbimet e navigimit ajror, si dhe të gjitha ndryshim plotësimet 
e kësaj rregullore. Tarifat nuk duhet të bëjnë diskriminime ndërmjet shfrytëzuesve. 
 

Neni 82 
Përjashtimet nga Tarifat për Shfrytëzim 

 
82.1. Avionët në vijim janë të përjashtuar nga tarifat e aeroportit dhe tarifat e 

shfrytëzimit:  
a) avionët e përfshirë në veprimtari të kërkim-shpëtimit, sikur që është 

paraparë në Pjesën 7 më poshtë;  
b) avionët të cilët shfrytëzohen për ndihma humanitare në raste fatkeqësish 

natyrore ose në gjendje të jashtëzakonshme; dhe  
c) avionët në rrezik;  

82.2. AAC, pas konsultimit me Ministrin, mund të nxjerrë një vendim me anë të të 
cilit refuzohen këto përjashtimeve, plotësisht ose pjesërisht, për një avion i cili 
përndryshe ka të drejtë në këto përjashtime. AAC, në vendimin e saj, duhet të 
përcaktojë bazën juridike dhe faktike për marrjen e vendimit.  

 
Neni 83 

Marrja e masave për mos pagesë 
 
Operatori i aeroportit ose përfaqësuesi i tij i autorizuar ka të drejtë ta vonojë nisjen e 
cilitdo avion derisa operatori i avionit (i) t’i paguajë operatorit të aeroportit tarifat e 
aplikueshme të aeroportit ose faturat e tjera të papaguara për shërbimet të cilat i janë 
vënë në dispozicion, ose (ii) t’i paraqesë operatorit të aeroportit një garanci për pagimin 
e këtyre tarifave ose faturave, në formën dhe substancën e cila është e pranueshme për 
operatorin e aeroportit. 
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PJESA 7 
Kërkim-shpëtimi dhe Hetimi i Aksidenteve 

 
Neni 84 

Kërkim-shpëtimi ushtrohet nga Ministria e Punëve të Brendshme 
 
84.1. Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për ushtrimin e aktiviteteve 

të kërkim-shpëtimit të cilat ndërlidhen me incidentet në aviacionin civil. Gjatë 
ushtrimit të aktiviteteve të kërkim-shpëtimit, Ministria e Punëve të Brendshme 
duhet (i) t’i zbatojë rregullat e aplikueshme të ONAC dhe BE/HPEA, dhe (ii) t’i 
zbatojë rekomandimet e KEAC.  

84.2. Ministria e Punëve të Brendshme do të nxjerrë rregullore të zbatimit për 
themelimin e rregullave dhe procedurave për ushtrimin e kërkim-shpëtimit; me 
kusht që këto rregulla dhe procedura të jenë në përputhje me paragrafin 1 të këtij 
neni.  

 
Neni 85 

Përdorimi i Raporteve të KHAIA 
 
Në një proces gjyqësor ose padi për dëme e cila bazohet në një incident ose aksident i 
cili ka të bëjë me aviacionin, asnjë gjykatë ose organ i arbitrazhit nuk do të pranojë si 
provë ose të lejojë përmendjen (referimin) e cilësdo pjesë të një raporti të KHAIA e 
cila ka të bëjë me (i) identifikimin e shkakut të mundshëm të aksidentit ose (ii) një 
element të hetimeve të aksidentit i cili ka pasur për qëllim identifikimin e shkaktarit të 
mundshëm të aksidentit. Të gjeturat faktike, dhe jo përpjekjet për identifikimin e 
shkakut, të KHAIA mund të pranohen si prova në këtë procedurë gjyqësore ose padi. 
 

Neni 86 
Statistikat e AAC-së 

 
AAC po ashtu do të mbajë statistika, të mbledhë dhe të shpërndajë të dhëna, dhe të 
përgatisë raporte mbi sigurinë e aviacionit civil në Kosovë. 
 

Neni 87 
Kryerja e Hetimeve të Aksidenteve nga KHAIA 

 
Gjatë kryerjes së hetimeve për një incident ose aksident, KHAIA duhet (i) t’i zbatojë 
rregullat e aplikueshme të ONAC dhe BE/HPEA, dhe (ii) t’i zbatojë rekomandimet e 
KEAC. 
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PJESA 8 
Sigurimi i aviacionit civil 

 
Neni 88 

Përgjegjësia e Sigurimit në Aviacionin Civil 
 
Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për krijimin, mbajtjen, dhe 
mbikëqyrjen e sigurimit të aviacionit civil në Kosovë. AAC do t’i japë Ministrisë së 
Punëve të Brendshme përkrahje teknike dhe këshilla lidhur me ndikimin e masave të 
sigurimit të aviacionit civil në sigurinë e aviacionit civil. 
 

Neni 89 
Ministria e Punëve të Brendshme në cilësinë e Komisionit Kombëtar të Sigurimit 

të Aviacionit Civil 
 
Ministria e Punëve të Brendshme do të ushtrojë detyrën e Komisionit Kombëtar të 
Sigurimit të Aviacionit Civil në Kosovë, në përputhje me Rregulloren (EC) Nr. 
2320/2002 të 16 Dhjetorit 2002 të Parlamentit dhe Këshillit të Evropës, për themelimin 
e rregullave të përbashkëta në fushën e sigurimit të aviacionit civil, si dhe të gjitha 
ndryshimeve dhe plotësimeve të kësaj rregullore. 
 

Neni 90 
Rregullat e aplikueshme ndërkombëtare të sigurimit në aviacionin civil 

 
90.1. Të gjitha rregullat e aplikueshme ndërkombëtare për sigurim të aviacionit civil, 

në të cilat Kosova ka aderuar, do të zbatohen në Kosovë.  
90.2. Dispozitat e Dok. 30 të KEAC po ashtu do të zbatohen në Kosovë.  
90.3. Ministria e Punëve të Brendshme mund të nxjerrë rregullore për zbatim të këtij 

ligji të cilat i bëjnë rregullat ndërkombëtare të sigurimit në aviacion të 
aplikueshme për shërbimet ajrore vendore, edhe pse këto rregulla zbatohen 
vetëm për shërbimet ajrore ndërkombëtare.  

 
PJESA 9 

Përgjegjësia civile e transportuesve ajrorë dhe operatorëve ajrorë 
 

Neni 91 
Zbatueshmëria e Konventës për unifikimin e disa rregullave për transportimin 

ndërkombëtar përmes ajrit 
 
Dispozitat e Konventës për unifikimin e disa rregullave për transportimin 
ndërkombëtar përmes ajrit (Montreal, 1999) janë të aplikueshme në Kosovë për të 
gjitha kontratat e transportit përmes ajrit të pasagjerëve, bagazhit dhe mallrave, në 
rastet e transportit vendor ajror në Kosovë, apo në rastet e transportit ndërkombëtar 
ajror kur Kosova është pikë origjine, pikë destinimi apo vend i dakorduar ndalese. 
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Neni 92 
Dispozitat Plotësuese 

 
92.1. Dispozitat e përmendura në nenin 91 do të plotësohen me (i) Rregulloren (EC) 

Nr. 889/2002 të Parlamentit dhe Këshillit të Evropës të 13 Majit 2002 e cila bën 
ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (EC) Nr. 2027/97 për përgjegjësitë e 
transportuesit ajror në rast aksidenti, (ii) Rregulloren (EC) Nr. 785/2004 të 
Parlamentit dhe Këshillit të Evropës të 21 Prillit 2004 mbi sigurimin e 
transportuesve ajror dhe operatorëve ajror, si dhe (iii) të gjitha ndryshim 
plotësimet e rregulloreve të sipër cekura. 

92.2. Kur është i nevojshëm këmbimi i të Drejtave të Tërheqjes së Veçantë në valutën 
me të cilën do të bëhet pagimi i dëmeve, do të shfrytëzohen rregullat për 
këmbim të Fondit Monetar Ndërkombëtar. 

 
Neni 93 

Përgjegjësia ndaj palëve të treta për dëme në tokë 
 
93.1. Përgjegjësia e një operatori ajror ndaj palëve të treta për dëme të shkaktuar në 

tokë rregullohet sipas dispozitave të HPEA dhe ligjeve civile të Kosovës (të 
drejtës civile të Kosovës).  

93.2. Nëse Kosova aderon në një marrëveshje ndërkombëtare e cila përmban dispozita 
të cilat rregullojnë çështjen e përgjegjësisë së operatorit ajror ndaj palëve të treta 
për dëme të shkaktuara në tokë, atëherë ato dispozita, dhe paragrafit 1 të këtij 
neni, do ta rregullojnë këtë çështje.  

 
PJESA 10 

Mbrojtja e konsumatorëve 
 

Neni 94 
Rregullat e përgjithshme për mbrojtjen e konsumatorëve 

 
Dispozitat për mbrojtjen e konsumatorëve në ligjet e përgjithshme të Kosovës, duke 
përfshirë, por pa u kufizuar, Ligjin Nr. 2004/17 mbi Mbrojtjen e Konsumatorëve, do të 
zbatohen për konsumatorët dhe ofruesit e shërbimeve të transportit dhe bartjes ajrore në 
Kosovë. 
 

Neni 95 
Kompensimi dhe asistenca për mohimet e hyrjes në aeroplan dhe anulimet 

 
95.1. Pa paragjykuar fushëveprimin e përgjithshëm të nenit 94 të këtij ligji, 

shprehimisht përcaktohet se për rregullimin e mbrojtjes së konsumatorëve 
zbatohet Rregullorja (EC) Nr. 261/2004 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e 
11 Shkurtit 2004 e cila vendosë rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe 
asistencën e pasagjerëve në rastet e mohimit të hyrjes në aeroplan dhe të 
anulimit apo vonesave të gjata të fluturimeve, që zëvendëson Rregulloren (EEC) 
Nr. 295/91, çdo amendament pasues përkatës, dhe Ligjin e Kosovës Nr. 2004/17 
për Mbrojtjen e Konsumatorëve.  
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95.2. Në rrethana të jashtëzakonshme të cilat e arsyetojnë një veprim të këtillë dhe kur 
këto rrethana nuk kanë mund të shmangen, Ministria mund të nxjerrë një 
vendim të përkohshëm (i cili vlen jo më shumë se një vit) me atë të të cilit 
kufizohen të drejtat e pasagjerëve sipas Rregullores (EC) Nr. 261/2004.  

 
TITULLI IV 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 96 
Gjobat Administrative për Ndërhyrje 

 
96.1. Nëse një person ndërhyn në aktivitetet e AAC-së, Ministrisë, Ministrisë së 

Punëve të Brendshme ose KHAIA-së gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre të 
dhëna me këtë ligj, autoriteti publik i ndikuar nga kjo ndërhyrje mund të 
shqiptojë gjobë administrative ndaj personit në fjalë. Kur personi përgjegjës për 
këtë ndërhyrje është person fizik, autoriteti përkatës publik i ndikuar nga kjo 
ndërhyrje mund të shqiptojë një gjobë administrative ndaj këtij personi fizik deri 
në 10,000 Euro për secilin akt (vepër) të ndërhyrjes. Nëse personi përgjegjës për 
këtë ndërhyrje është një organizatë ose ndërmarrje, autoriteti publik i ndikuar 
nga ndërhyrja mund të shqiptojë një gjobë administrative ndaj kësaj organizate 
ose ndërmarrje deri në 25,000 Euro për secilin akt (vepër) të ndërhyrjes.  

96.2. Përveç gjobës administrative të shqiptuar në përputhje me paragrafin 1 të këtij 
neni dhe 97: (i) AAC mund të revokojë ose pezullojë për një periudhë të caktuar 
ose të pa caktuar kohore cilëndo certifikatë, leje ose licencë të cilën AAC ia 
kishte dhënë paraprakisht personit ndërhyrës, dhe (ii) Ministria mund të 
revokojë ose pezullojë, për një periudhë të caktuar ose të pa caktuar kohore, 
cilëndo certifikatë, leje ose licencë të cilën Ministria ia kishte dhënë paraprakisht 
personit ndërhyrës.  

 
Neni 97 

Gjobat Administrative për Shkeljet e Tjera 
 
97.1. Nëse një person, përveç një personi i cili ushtron një veprimtari të transportit 

komercial ajror ose transportit komercial ndërkombëtar ajror, bën shkeljen e 
cilësdo nga dispozitat e këtij ligji ose një rregulle, rregullore ose urdhri të 
nxjerrë në bazë të këtij ligji, autoriteti përkatës publik mund të shqiptojë një 
gjobë administrative ndaj këtij personi në një shumë e cila nuk tejkalon 150,000 
Euro për secilën shkelje të këtillë. Nëse shkelja është e natyrës së vazhdueshme, 
çdo ditë e shkeljes përbën shkelje të veçantë.  

97.2. Nëse një person i cili ushtron një veprimtari të transportit komercial ajror ose 
transportit komercial ndërkombëtar ajror, bën shkeljen e cilësdo nga dispozitat e 
këtij ligji ose një rregulle, rregullore ose urdhri të nxjerrë në bazë të këtij ligji, 
autoriteti përkatës publik (sikur që është përkufizuar në paragrafin më sipër) 
mund të shqiptojë një gjobë administrative ndaj këtij personi në një shumë e cila 
nuk tejkalon 1,000,000 Euro për secilën shkelje të këtillë. Nëse shkelja është e 
natyrës së vazhdueshme, çdo ditë e shkeljes përbën shkelje të veçantë. 

97.3. Nëse në shkelje është i përfshirë një avion civil dhe shkelja është bërë nga 
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pronari ose operatori i avionit, ky avion bëhet peng deri në pagimin e gjobës.  
97.4. Asnjë person i cili ka njohuri për faktet e ngjarjes, ose i cili mund të akuzohet se 

ka njohuri të këtilla, si person i arsyeshëm, i cili ushtron kujdes të arsyeshëm në 
këto rrethana, nuk mund të ofroj ose të pranoj mallra të rrezikshme për transport 
komercial ajror në kundërshtim me shtojcën 18 të konventës së Çikagos ose 
udhëzimet teknike për transportimin e sigurt të mallrave të rrezikshëm përmes 
ajrit të ONAC-ut. AAC mund të shqiptoj gjobë administrative ndaj çdo personi i 
cili bën shkeljen e ndalesës së sipër cekur, një shumë e cila nuk tejkalon 150,000 
Euro për secilën pjesë të udhëzimeve teknike për transportimin e sigurt të 
mallrave të rrezikshëm përmes ajrit të ONAC-ut që është shkelur.  

 
Neni 98 

Gjobat Administrative, Konsideratat; Konflikti Administrativ 
 
98.1. Autoriteti përkatës publik ka kompetencën të vlerësoj çdo gjobë administrative 

të shqiptuar nga ky autoritet publik në përputhje me nenet 96 ose 97 të këtij ligji. 
Gjatë përcaktimit të shumës së cilësdo nga këto gjoba, autoriteti përkatës publik 
duhet të marri para sysh natyrën, rrethanat, përmasat, dhe seriozitetin e shkeljes 
dhe në lidhje me personin i cili konstatohet se ka kryer këtë shkelje, shkallën e 
fajësisë, historikun e veprave të mëparshme penale, aftësinë për pagesë, 
ndikimin në aftësinë për vazhdimin e zhvillimit të biznesit, dhe çështje të tjera të 
cilat kërkohen nga drejtësia. 

98.2. Personi i cili është subjekt i gjobës administrative dhe/ose shfuqizimit ose 
pezullimit të certifikatës, licencës, ose lejes, në përputhje me nenet 96 ose 97 të 
këtij ligji, ka të drejtë ta kontestojë këtë shfuqizim ose pezullim në përputhje me 
ligjin e përgjithshëm të procedurës administrative. 

 
Neni 99 

Veprat Penale 
 
99.1. Shkelja e Certifikatës. Konsiderohet vepër penale nëse një person:  

a) me dije dhe me vullnet sajon, modifikon, apo falsifikon ndonjë certifikatë që 
lëshohet në bazë të këtij Ligji,  

b) me dijeni përdorë apo tenton të përdorë një certifikatë të tillë të falsifikuar; 
ose  

c) me dijeni dhe me vullnet e paraqet ose shkakton paraqitjen në avion ndonjë 
shenjë e cila është e falsifikuar ose mashtruese lidhur me shtetësinë ose 
regjistrimin e avionit.  

Personi i cili bën shkeljen e cilitdo aspekt të këtij paragrafi, është fajtorë për 
vepër penale dhe kur të shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me gjobë 
në vlerë që nuk tejkalon 10,000 Euro për secilën shkelje të këtillë, dhe/ose 
burgoset për një periudhë deri në tre (3) vjet. 

99.2. Ndërhyrjet në Navigmin Ajror. Konsiderohet vepër penale nëse një person:  
a) me qëllim të ndërhyrjes në navigimin ajror brenda Kosovës, ekspozon 

brenda Kosovës ndonjë dritë, sinjal, ose komunikim në një vend ose mënyrë 
të tillë që mund të gabohet për (i) një dritë ose sinjal të vërtetë të paraparë 
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me këtë Ligj, ose (ii) për një dritë apo sinjal të vërtetë që i përket një 
aeroporti ose ndonjë objekti tjetër për navigim ajror,  

b) vazhdon të ekspozojë ndonjë dritë apo sinjal të tillë erdhe pas vërejtjeve të 
Drejtorit Gjeneral; ose  

c) me dijeni i heq, i fikë, ose i bën pengesë operimit të dritave ose sinjaleve të 
tilla të vërteta.  

Personi i cili bën shkeljen e cilitdo aspekt të këtij paragrafi, është fajtor për 
vepër penale dhe kur të shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me gjobë 
në vlerë që nuk tejkalon 20,000 Euro për secilën shkelje të këtillë, dhe/ose 
burgoset për një periudhë deri në pesë (5) vjet. 

99.3. Shkeljet e Raportimit dhe Mbajtjes së Shënimeve. Konsiderohet vepër penale 
nëse një operator (ose cilido zyrtar, agjent, punonjës, ose përfaqësues i tij) që me 
dijeni dhe me vullnet: 
a) nuk i raporton ose refuzon t'i raportojë Ministrisë, AAC-së, Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, ose KHAIA-s siç parashihet me këtë Ligj apo me një 
Rregullore për zbatim të nxjerrë në bazë të autorizimit të këtij Ligji; ose  

b) dështon ose refuzon të mbajë ose të ruaj llogaritë, shënimet, dhe 
memorandumet, në formën dhe mënyrën e përcaktuar ose miratuar nga 
cilido nga autoritetet e lartë cekura;  

c) dëmton ose modifikon ndonjë llogari, shënim, ose memorandum të tillë.  
d) paraqet një raport, llogari, shënim, ose memorandum të shpifur.  
Personi i cili bën shkeljen e cilitdo aspekt të këtij paragrafi, është fajtorë për 
vepër penale dhe kur të shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me gjobë 
në vlerë që nuk tejkalon 20,000 Euro për secilën shkelje të këtillë, dhe/ose 
burgoset për një periudhë deri në pesë (5) vjet. 

99.4. Refuzimi për Dhënien e Dëshmisë ose Dhënien e Provave. AAC-ja, Ministria, 
Ministria e Punëve të Brendshme, ose KHAIA, me qëllim të realizimit të 
ligjshëm të detyrave të tyre, sipas këtij Ligji, janë të autorizuara që të nxjerrin 
një urdhër me anë të të cilit kërkohet nga një person: (i) të marrë pjesë dhe të 
dëshmojë në një dëgjim, (ii) t’i përgjigjet një hetimi të ligjshëm, dhe/ose (iii) t’i 
sigurojë autoritetit përkatës publik libra, shënime, dhe/ose dokumente. Personi i 
cili neglizhon ose refuzon të përmbush një urdhër të këtillë është fajtor për vepër 
penale dhe kur të shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me (i) gjobë në 
vlerë që nuk tejkalon 5,000 Euro për secilën shkelje të këtillë, dhe/ose (ii) 
burgim për një periudhë deri në një (1) vjet.  

99.5. Piratëria e avionëve. Konsiderohet vepër penale nëse një person kryen ose 
tenton të kryej piratëri të avionëve. “Piratëria e avionëve” nënkupton çdo 
rrëmbim ose tentim për rrëmbim, ose ushtrim të kontrollit mbi një avion brenda 
juridiksionit të Kosovës, me përdorimin e forcës ose dhunës apo me përdorimin 
e ndonjë forme tjetër të frikësimit dhe me qëllime keqdashëse. Personi i cili 
kryen ose tenton të kryej një piratëri ajrore është fajtor për vepër penale dhe kur 
të shpallet fajtor nga gjykata kompetente, dënohet me:  
a) burgim për një periudhë prej së paku 20 vjet, nëse nga kjo vepër penale nuk 

ka rezultuar vdekja e ndonjë personi; ose  
b) burgimin kapital sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nëse nga kjo 

vepër penale ka rezultuar vdekja e ndonjë personi.  
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Tentimi për të kryer piratëri të avionëve është nën juridiksionin e veçantë të aviacionit 
të Kosovës, edhe nëse avioni nuk është në fluturim në kohën e kryerjes së këtij tentimi, 
dhe është në territorin e Kosovës. 
99.6. Pengimi i Ekuipazhit. Konsiderohet vepër penale për çdo person i cili gjatë 

qëndrimit në bordin e një avioni, i cili gjendet brenda juridiksionit të veçantë të 
Aviacionit të Kosovës, ndërhynë në kryerjen e punëve të ndonjë pjesëtari të 
ekuipazhit ose i zvogëlon mundësitë e këtij pjesëtari të ekuipazhit për të kryer 
detyrën është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji dhe kur të shpallet i tillë 
gjobitet në vlerë prej 20,000 Euro për secilën shkelje të këtillë. 
Po ashtu, do të konsiderohet vepër penale nëse një person sulmon, frikëson, ose 
kërcënon ndonjë pjesëtar të ekuipazhit. Personi i cili bën shkelje të cilitdo aspekt 
të mësipërm është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji dhe kur të shpallet i 
tillë nga gjykata kompetente dënohet me: 
a) burgim deri në njëzet (20) vjet, nëse personi nuk ka përdorur armë 

vdekjeprurëse ose të rrezikshme; 
b) burgim për një periudhë të caktuar nga gjykata ose me burgim kapital sipas 

kodit penal të Republikës së Kosovës nëse personi ka përdorur armë vdekje 
nenet 96 ose 97 të këtij ligji pruse ose të rrezikshme; 

c) burgim kapital sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nëse nga vepra 
penale ka rezultuar vdekja e ndonjë personi. 

99.7. Veprat e Përgjithshme Penale. Çdo person i cili gjatë qëndrimit në bord të një 
avioni i cili gjendet brenda juridiksionit special të aviacionit të Kosovës, kryen 
një vepër e cila – po të ishte kryer në Kosovë do të konsiderohej vepër penale 
sipas ndonjë ligji të Kosovës, dënohet në bazë të atij ligji.  

99.8. Shkeljet me armë dhe eksploziv. Konsiderohet vepër penale nëse një person 
gjatë qëndrimit në bordin e një avioni, ose gjatë përpjekjes për të hipur në atë 
avion i cili përdoret, ose ka për qëllim të përdoret, për transport ajror komercial, 
(i) mbanë në trup ose rreth tij apo në pronën e tij një armë të fshehur 
vdekjeprurëse ose të rrezikshme, tek e cila ai ka qasje gjatë fluturimit, ose (ii) 
mbanë në trup, rreth tij apo në pronën e tij ndonjë bombë, eksploziv ose mjet të 
ngjashëm shpërthyes, ose mjet zjarrndezës.Personi i cili bën shkelje të cilitdo 
aspekt të mësipërm është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji dhe kur të 
shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me: (i) gjobë në vlerë që nuk 
tejkalon 20,000 Euro për çdo shkelje të këtillë, dhe/ose (ii) burgim për një 
periudhë deri në njëzet (20) vjet.  
Konsiderohet vepër e veçantë (e ndarë) penale nëse një person (i) vendosë ose 
përpiqet të vendosë një bombë ose mjet të ngjashëm shpërthyes ose zjarrndezës 
në një avion, ose (ii) shkakton ose nxitë një person tjetër të vendosë një bombë 
ose mjet të ngjashëm shpërthyes apo zjarrndezës në një avion. Personi i cili bën 
shkelje të cilitdo aspekt të mësipërm është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji 
dhe kur të shpallet i tillë nga gjykata kompetente dënohet me: (i) gjobë në vlerë 
që nuk tejkalon 20,000 Euro për çdo shkelje të këtillë, dhe/ose (ii) burgim për 
një periudhë të caktuar nga gjykata ose burgim kapital sipas Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës. 
Ky paragraf nuk zbatohet ndaj (i) zyrtarëve për zbatimin ligjit në Kosovë të cilët 
janë të autorizuar ose nga të cilët kërkohet, në kuadër të detyrës së tyre zyrtare, 
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të mbajnë armë, ose (ii) për personat të cilët janë të autorizuar nga Drejtori i 
Përgjithshëm të mbajnë armë të rrezikshme apo vdekjeprurëse në transportin 
ajror komercial. Po ashtu, ky paragraf nuk zbatohet për personat që 
transportojnë armë të futura në valixhe, ku pasagjerët nuk kanë qasje gjatë 
fluturimit, nëse prezenca e këtyre armëve i është bërë e ditur operatorit ajror 
para vendosjes së këtyre valixheve në bordin e avionit. 

99.9. Ndërhyrja në Veprimtaritë e Avionit. Një person është fajtor për vepër penale 
sipas këtij ligji nëse ky person me qëllim dhe me pakujdesi ndaj sigurisë për 
jetën e njerëzve ndërhynë ose tenton të ndërhyjë në operimin e sigurt të ndonjë 
avioni që është nën juridiksionin e veçantë të aviacionit të Kosovës, ose që ka 
për qëllim të përdoret në kuadër të këtij juridiksioni. Pas shpalljes fajtor nga një 
gjykatë kompetente dënohet me: 
a) nëse vepra penale nuk ka rezultuar në vdekjen e ndonjë personi: (i) gjobë që 

nuk tejkalon shumën prej 50,000 Euro për çdo shkelje të këtillë, dhe/ose (ii) 
burgim deri në njëzet (20) vjet;  

b) me burgim prej së paku njëzet (20) viteve ose me burgim kapital sipas kodit 
penal të Republikës së Kosovës, nëse shkelja ka rezultuar në vdekjen e 
ndonjë personi.  

99.10. Informata të Rrejshme. Personi, i cili në çfarëdo mënyre, komunikon ose 
shkakton komunikimin e informatave të rrejshme, duke e ditur që ato janë të 
rrejshme, lidhur me ndonjë vepër të ndaluar sipas Neneve 99.5 deri në 99.9 të 
këtij ligji, është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji. 
Nëse vepra (i) nuk është kryer me vullnet ose me keqdashje, dhe (ii) nuk është 
bërë me pakujdesi ndaj sigurisë për jetën e njerëzve, atëherë pas shpalljes fajtor 
nga një gjykatë kompetente, ky person dënohet me: 
a) një gjobë e cila nuk tejkalon shumën prej 20,000 Euro për secilën vepër të 

këtillë, dhe/ose  
b) me burgim për një periudhë deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  
Nëse vepra (i) është kryer me vullnet ose me keqdashje, ose (ii) është bërë me 
pakujdesi ndaj sigurisë për jetën e njerëzve, atëherë pas shpalljes fajtor nga një 
gjykatë kompetente, ky person dënohet me: 
a) një gjobë e cila nuk tejkalon shumën prej 50,000 Euro për secilën vepër të 

këtillë, dhe/ose 
b) me burgim për një periudhë deri në njëzet (20) vjet. 

99.11. Zhvendosja e Pjesëve të Avionit të Përfshirë në Aksident. Personi i cili me dijeni 
dhe pa autorizim zhvendosë, fshehë, ose nuk dorëzon ndonjë pjesë të ndonjë 
avioni civil që është përfshirë në një aksident, ose ndonjë pronë që ka qenë në 
avion në kohën e aksidentit, është fajtor për vepër penale sipas këtij ligji. Pas 
shpalljes fajtor nga gjykata kompetente ky person dënohet me (i) një gjobë e cila 
nuk tejkalon shumën prej 20,000 Euro për secilën vepër të këtillë, dhe/ose (ii) 
burgim deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet. 

99.12. Mallrat e Rrezikshme. Konsiderohet vepër penale sipas këtij ligji nëse një 
person me vullnet dhe duke qenë në njohuri mbi dispozitat e këtij Ligji, i dërgon 
ose shkakton dërgimin te një Operator Ajror me qëllim të transportimit ajror 
komercial, cilat do nga si vijon: ngarkesë, bagazh, pronë, ose dërgesë tjetër në 
kundërshtim me dispozitat e Shtojcës 18 të Konventës së Çikagos, Udhëzimet 
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Teknike të ONAC-ut për Transportimin e Sigurt të Mallrave të Rrezikshëm nga 
Ajri, ose me JAR-OPS. Po ashtu, konsiderohet vepër penale sipas këtij ligji nëse 
një person në mënyrë të pakujdesshme shkakton transportimin e këtyre artikujve 
përmes transportit ajror komercial. 

99.13. Pas shpalljes fajtor nga një gjykatë kompetente për një vepër të lartë cekur, ky 
person dënohet me (i) një gjobë e cila nuk tejkalon shumën prej 150,000 Euro 
për secilën vepër të këtillë, dhe/ose (ii) burgim deri në njëzetë (20) vjet. 

99.14. Hyrja në Avion ose në Zonën e Aeroportit në Kundërshtim me Masat e 
Sigurimit. Konsiderohet vepër penale sipas këtij ligji nëse një person me dijeni 
dhe me vullnet, dhe në kundërshtim me masat e sigurimit, hyn në një avion ose 
në një zonë të aeroportit. Pas shpalljes fajtor nga një gjykatë kompetente për një 
vepër të këtillë penale, ky person dënohet me (i) një gjobë e cila nuk tejkalon 
shumën prej 20,000 Euro për secilën vepër të këtillë, dhe/ose (ii) burgim deri në 
dhjetë (10) vjet.  

99.15. Ndërhyrja në Punën e Personelit Kontrollues të Sigurimit. Konsiderohet vepër 
penale sipas këtij ligji nëse një person gjatë qëndrimit në zonën e një aeroporti 
komercial në Kosovë, sulmon një punonjës të sigurimit brenda aeroportit dhe 
kështu ndërhynë në ushtrimin e detyrave të këtij punonjësi, ose zvogëlon 
aftësinë e punonjësit në ushtrimin e detyrave të tij. Pas shpalljes fajtor nga një 
gjykatë kompetente për një vepër të këtillë penale, ky person dënohet me: 
a) nëse personi nuk ka përdorur ndonjë armë vdekjeprurëse ose të rrezikshme, 

(i) një gjobë e cila nuk tejkalon shumën prej 20,000 Euro për secilën vepër 
të këtillë, dhe/ose (ii) burgim deri në dhjetë (10) vjet;  

b) nëse personi ka përdorur një armë vdekjeprurëse ose të rrezikshme, (i) një 
gjobë e cila nuk tejkalon shumën prej 50,000 Euro për secilën vepër të 
këtillë, dhe/ose (ii) burgim për një periudhë të caktuar nga gjykata ose 
burgim kapital sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 
TITULLI V 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 100 
Shfuqizimi i Legjislacionit Ekzistues që nuk përputhet me këtë Ligj 

 
100.1. Ky Ligj shfuqizon të gjitha Rregulloret dhe të gjitha aktet nënligjore të nxjerra 

nga UNMIK-u ose ZRAC të cilat nuk përputhen me të.  
100.2. Për aq sa janë në përputhje me këtë ligj, të gjitha aktet nënligjore të nxjerra nga 

UNMIK-u ose ZRAC të cilat rregullojnë çështjet që janë në fushëveprimin e 
këtij ligji, konsiderohen si rregullore për zbatim të nxjerra me autorizim të këtij 
ligji. Këto akte nënligjore vazhdojnë të mbesin në fuqi deri në momentin kur ato 
zëvendësohen nga rregullore për zbatim të cilat rregullojnë të njëjtën fushë dhe 
nxirren nga AAC-ja, Ministria, Ministria e Punëve të Brendshme, ose KHAIA, 
varësisht nga kompetencat e tyre në bazë të këtij ligji.  
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Neni 101 
Zbatimi i Ligjit 

 
Ky Ligj do të zbatohet në tërësi, më së voni, brenda 365 ditëve nga hyrja e tij në fuqi. 
Gjatë kësaj periudhe 365 ditësh dhe deri në funksionalizimin e AAC-së, ZRAC, e 
themeluar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), mund të 
vazhdojë të kryejë të gjitha apo disa prej funksioneve të cilat i janë dhënë AAC-së 
sipas këtij ligji. ZRAC ia bartë këto funksione AAC-së në kohën dhe në mënyrën e 
kërkuar nga AAC. 
 

Neni 102 
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: 13.03.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 28 / 04 QERSHOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

PJESA I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
KREU I 

QËLLIMI, FUSHËVEPRIMI, PËRJASHTIMET, PËRKUFIZIMET 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të 

drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve 
dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar 
kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do 
të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët 
ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe 
organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen, në 
aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose 
burimet e tilla.  

2. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve 
publik, nëpunësve civil dhe personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në 
një aktivitet të prokurimit duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza 
ligjore e faktike për vendimet e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të 
karakterizohet me jo-diskriminim dhe me një shkallë të lart të transparencës dhe, të 
jenë në përputhje me kërkesat procedurale dhe qenësore të këtij ligji.  

3. Ky ligj ka për qëllim të nxisë krijimin e një kulture institucionale të 
profesionalizuar të pandikuar nga interesat materiale, të paanshme, etike, në mesin 
e personave zyrtarë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit, 
duke kërkuar nga personat e tillë që të sjellen duke ndjekur parimin e shfrytëzimit 
sa më efikas, me kosto ekonomike, transparent dhe të drejtë të fondeve dhe 
burimeve publike ndërkaq duke iu përmbajtur rreptësisht procedurave dhe 
kushteve qenësore të këtij ligji.  

 
Neni 2 

Fushëveprimi 
 
1. Ky ligj vlen për të gjitha aktivitetet e prokurimit të autoriteteve kontraktuese dhe 

koncesionerëve të punëve, ashtu siç janë përkufizuar këto terme në këtë ligj. Gjatë 
ushtrimit të aktiviteteve të tyre të prokurimit, autoritetet kontraktuese dhe 
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koncesionerët janë të obliguara që të zbatojnë dhe respektojnë kërkesat procedurale 
dhe përmbajtjesore të këtij ligji. 

2. Ky ligj vlen për të gjithë personat, operatorët ekonomik, dhe ndërmarrjet, ashtu si 
përcaktohen këto terme në këtë ligj, që janë të përfshirë, marrin pjesë ose 
interesohen, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, në aktivitete prokurimi të rregulluara me 
këtë ligj; nga personat e tillë, operatorët, dhe ndërmarrjet gjithashtu kërkohet që t’i 
respektojnë dhe të veprojnë në përputhje me kërkesat procedurale dhe materiale të 
këtij ligji.  

3. Të gjithë operatorët e shërbimeve publike mund të përdorin rregullat specifike 
procedurale të përcaktuara në Kreun V të këtij ligji në bazë të kushteve të 
përcaktuara në Kreun V.  

4. Misionet diplomatike të Republikës së Kosovës u nënshtrohen rregullave të 
posaçme të përcaktuara në dispozitat e posaçme në Pjesën X të këtij ligji.  

 
Neni 3 

Përjashtimet 
 
1. Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij ligji, autoriteti kontraktues nuk do të 

kërkohet që të veprojë në përputhje me ndonjë procedurë të veçantë të prokurimit 
apo të respektoj dispozitat e këtij ligji mbi transparencën gjer në shkallën kur, 
përputhshmëria dhe respektimi do të kompromitonin sekretin e ligjshëm ose 
interesat e sigurisë gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit të rëndësishme për 
dhënien e një kontrate publike për të cilën Qeveria është pajtuar që ta përjashtojë 
nga fushëveprimi i këtij ligji sepse (i) ekzekutimi i kontratës në fjalë, sipas ligjit të 
aplikueshëm në Kosovë, kërkon përdorimin e masave të veçanta të sigurisë, ose (ii) 
Qeveria është pajtuar që ta klasifikojë lëndën e kontratës në fjalë si sekret. 
Përjashtimet sipas këtij neni lidhur me çështjet e rezervuara do të lejohen në pajtim 
me Ligjin për Qasjen në Dokumentet Publike.  

2. Ky ligj nuk zbatohet për aktivitetet e prokurimit që qojnë në dhënien e një kontrate 
publike që bie në fushën e veprimit të një marrëveshje që parashikon zbatimin e 
rregullave dhe/ose procedurave të tjera të prokurimit ku (i) kjo marrëveshje e 
kushtëzon disponueshmërinë e financimit të kontratës në fjalë me zbatimin e 
rregullave dhe/ose procedurave të tjera, dhe (ii) marrëveshja është lidhur ndërmjet 
Qeverisë dhe një institucioni financiar ndërqeveritar, dypalësh, shumëpalësh ose 
ndërkombëtar.  

3. Ky ligj nuk do të zbatohet për një kontrate të punësimit nëse aktiviteti i tillë i 
prokurimit është lëndë e rregullave të tjera që vendosen me një ligj ose rregullore 
tjetër. Njëjtë, ligji aktual nuk do të aplikohet për kontratat në lidhje me trajnimet 
pasuniversitare apo trajnime profesionale nga punëdhënësit për zhvillimin e 
aftësive specifike të punëtorëve individual. Për më shumë, ligji nuk do të aplikohet 
në prokurim ekskluzivisht të orientuar në përfaqësimin në formë të ofrimit të 
ushqimit dhe pijeve.  

4. Ky ligj aplikohet për një Ndërmarrje në Pronësi Shoqërore nën administrimin e 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit vetëm nëse ndërmarrja në pronësi shoqërore 
është e angazhuar në një aktivitet të shërbimeve publike në bazë të të drejtave 
ekskluzive të cilat i janë dhënë nga një autoritet kompetent publik. Në raste të 
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këtilla, ndërmarrja konsiderohet se është edhe ndërmarrje publike dhe operator i 
shërbimeve publike dhe do të zbatojë dispozitat përkatëse të këtij ligji.  

5. Aktivitetet e prokurimit të cilat qojnë drejt dhënies së një kontrate të koncesionit 
për punë ose shërbime i nënshtrohet dispozitave të Ligjit për Partneritet Publiko-
Privat. Këto aktivitete të prokurimit u nënshtrohen dispozitave të këtij ligji vetëm 
deri në masën e përcaktuar në Ligjin për Partneritet Publiko-Privat.  

6. Ky ligj nuk aplikohet nga autoritetet kontraktuese për blerjen apo marrjen me qira, 
përmes çfarëdo metode të financimit, të tokës, objekteve ekzistuese apo pronave 
tjera të paluajtshme apo në lidhje me të drejta të tilla, përveç nëse me ligjet e 
veçanta është paraparë ndryshe. 

 
Neni 4 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Zyrtar Autorizues - personi i autorizuar nga ZKA sipas nenit 22.1 të këtij 
ligji, si përgjegjës për autorizimin e Zyrtarit të Prokurimit të autoritetit 
kontraktues për inicimin e një aktiviteti të prokurimit  

1.2. Agjenci Autonome Ekzekutive - një autoritet publik që (i) nuk është vetë 
organizatë buxhetore por është pjesë e një organizate buxhetore, dhe (ii) 
shprehimisht kërkohet nga një akt primar normativ që të veprojë në mënyrë 
autonome ose me autonomi substanciale nga organizata buxhetore pjesë e së 
cilës është.  

1.3. Organ i themeluar në bazë të së drejtës publike - personi, ndërmarrja ose 
organi që (i) është themeluar me qëllim të veçantë për plotësimin e nevojave 
të përgjithshme që nuk kanë karakter prodhues ose komercial, dhe (ii) i 
plotëson këto kritere: (a) merr 50% ose më shumë nga financimi i tij prej 
fondeve një ose më shumë autoriteteve publike dhe/ose organeve të 
themeluara në bazë të drejtës publike, (b) i nënshtrohet mbikëqyrjes 
menaxhuese nga një ose më shumë autoritete publike dhe/ose organe të 
themeluara në bazë të së drejtës publike, ose (c) ka një bord administrativ, 
mbikëqyrës ose menaxhues, 50% ose më shumë e votave të cilit mund të 
ushtrohen nga anëtarët e emëruar nga një ose më shumë autoritete publike 
dhe/ose organeve të themeluara në bazë të së drejtës publike.  

1.4. Kandidat - një operator ekonomik që ka kërkuar të ftohet ose është ftuar të 
marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit që është duke u ushtruar me 
procedurë të kufizuar ose të negociuar.  

1.5. AQP - Agjencia Qendrore e Prokurimit e themeluar sipas Pjesës VII të këtij 
ligji.  

1.6. Zyrtari Kryesor Administrativ ose ZKA - do të thotë (i) për komunat, 
Kryetarin e Komunës, dhe (ii) për organizatat tjera buxhetore (a) Sekretarin e 
Përgjithshëm, (ii) nëse organizata buxhetore nuk ka Sekretar të Përgjithshëm, 
atëherë Kryeshefin Ekzekutiv, ose (iii) nëse organizata nuk ka as Sekretar të 
Përgjithshëm dhe as Kryeshef Ekzekutiv, atëherë personin e autorizuar për 
administrimin e përditshëm të organizatës dhe personelit. Në rastin e 
agjencive autonome ekzekutive, këto terma nënkuptojnë drejtorin ose 
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udhëheqësi e asaj agjencie dhe jo ZKA të organizatës buxhetore pjesë e së 
cilës është agjencia. Në rastin e ndërmarrjeve publike ose ndërmarrjeve të 
tjera, ky term nënkupton kryeshefin ekzekutiv, drejtorin menaxhues ose 
personin e autorizuar për administrimin e përditshëm të veprimtarisë dhe 
personelit. Në rastin e misioneve diplomatike të themeluara nga Ministria e 
Punëve të Jashtme jashtë Kosovës, ky term nënkupton udhëheqësin e 
misionit.  

1.7. Zyrtari Kryesor Financiar ose ZKF - ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin 
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Për ndërmarrjet që 
nuk janë ndërmarrje publike, ky term nënkupton personin e autorizuar për 
administrimin e përditshëm të çështjeve financiare të ndërmarrjes.  

1.8. Mallra - të gjitha produktet, përfshirë energjinë elektrike, të cilat janë të 
zëvendësueshme dhe çmimet e të cilave janë të kuotuara në një treg 
ekzistues të mallrave ose në një platformë ose sistem të ngjashëm tregtar.  

1.9. Specifikim i përbashkët teknik i Bashkimit Evropian - specifikimi teknik 
të përpiluar në përputhje me procedurën e njohur nga shtetet anëtare, të 
publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.  

1.10. Artikuj të përdorimit të përbashkët - prodhimi ose shërbimi i kërkuar nga 
një ose më shumë autoritete kontraktuese, për të cilat mund të arrihet 
përdorimi më efikas dhe me kosto ekonomike i fondeve publike me anë të 
zhvillimit të prokurimit qendror, të përbashkët ose të konsoliduar.  

1.11. Parashtrues i ankesës - pala e interesuar që parashtron ose ka parashtruar 
ankesë në pajtim me dispozitat e nenit 111 të këtij ligji.  

1.12. Informacionet sekrete afariste - informacioni i përcaktuara në nenin 11.2 
të këtij ligji.  

1.13. Autoriteti kontraktues – autoriteti publik, operatori i shërbimeve publike, 
ndërmarrja publike dhe/ose personi, komisioni, ose kompania private e cila 
operon në bazë të të drejtave të veçanta apo ekskluzive, ose ndërmarrja që 
ushtron aktivitete të prokurimit në emër të/ose për llogari të autoritetit 
publik ose operatorit të shërbimeve publike ose një ndërmarrje publike. 

1.14. Aktiviteti i menaxhimit të kontratave - aktivitetet e kërkuara për të 
siguruar që dispozitat e kontratës në lidhje me dorëzimin me kohë dhe 
korrekt dhe të drejtat tjera të autoritetit kontraktues të ushtrohen në mënyrë 
efektive.  

1.15. Data e publikimit do të thotë (i) në lidhje me njoftimet paraprake ose 
njoftimet e kontratës, datën në të cilën njoftimi i tillë për herë të parë 
publikohet sipas nenit 42 (2), dhe (ii) në lidhje me njoftimet për dhënien e 
kontratës, datën në të cilën ky i fundit u është dërguar operatorëve ekonomik 
sipas nenit 42 (3).  

1.16. Konkurs projektimi - një procedurë prokurimi që ka për qëllim t’i 
mundësoj autoritetit kontraktues të fitoj një plan ose një projekt të zgjedhur 
nga një juri, pasi që është vënë në konkurrim me ose pa shpërblim, 
veçanërisht në sferat e planifikimit hapësinor, planifikimit urbanistik, 
arkitekturës, ingjinieringut, përpunimit të të dhënave, dhe projektet e 
veprave të artit.  

1.17. Ndikimi mbizotërues - nënkupton por nuk është i kufizuar një situatë kur 
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autoriteti kontraktues ose një ndërmarrje, drejtpërdrejt ose tërthorazi, mban 
shumicën e kapitalit të një ndërmarrje, kontrollon shumicën e votave nga 
aksionet e emetuara të ndërmarrjes, ose mund të emëroj më shumë se 
gjysmën e anëtarëve të organit administrativ, menaxhues ose mbikëqyrës të 
ndërmarrjes së tillë.  

1.18. Sistemi dinamik i blerjes - një proces krejtësisht elektronik për të kryer 
blerjet e zakonshme, karakteristikat e të cilave, që zakonisht gjinden në treg, 
plotësojnë kërkesat e autoritetit kontraktues, e cila është e kufizuar në 
kohëzgjatje dhe është e hapur gjatë tërë kohës valide për të gjithë operatorët 
ekonomik të cilët përmbushin kriteret e përzgjedhjes dhe që kanë dorëzuar 
një tender indikativ i cili është në harmoni me specifikimet.  

1.19. Operator ekonomik - term i përgjithshëm që përfshinë furnizuesin, 
ofruesin e shërbimeve dhe/ose kontraktuesin e punëve.  

1.20. Blerja elektronike - një proces që përsëritet dhe që përfshin një pajisje 
elektronike për prezentimin e çmimeve të reja, të ndryshimeve dhe/ose 
vlerave të reja në lidhje me elemente të caktuara të tenderëve, të cilat 
ndodhin pas një vlerësimi të plotë të tenderëve, duke ju mundësuar 
klasifikimin në mënyrën automatike të vlerësimit.  

1.21. Mjetet elektronike – përdorimi i pajisjeve elektronike për përpunimin 
(duke përfshirë kompresimin shifror) dhe ruajtjen e të dhënave të 
transmetuara, të bartura ose të pranuara me telegraf, me radio, me mjete 
pamore, ose me mjete tjera elektromagnetike.  

1.22. Standard Evropian - standardi i miratuar nga (i) Komiteti Evropian për 
Standardizime (European Committee for Standardization, CEN) ose nga 
Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik (European Committee 
for Electrotechnical Standardization CENELEC) si “Standard Evropian” 
(European Standard, EN) ose “Dokumenti Harmonizimi” (Harmonization 
Document, HD), në përputhje me rregullat e përbashkëta të këtyre 
organizatave, ose (ii) nga Instituti Evropian i Standardeve të 
Telekomunikacionit (European Telecommunication Standards Institute, 
ETSI) në pajtim me rregullat e tyre si Standarde Evropiane të 
Telekomunikacionit (European Telecommunications Standard (ETS).  

1.23. Miratimi Teknik Evropian - vlerësimi i favorshëm teknik të dhënë nga 
organi miratues i një shteti anëtar i UE-së mbi përshtatshmërinë e përdorimit 
të prodhimit për qëllime të veçanta, mbështetur në përmbushjen e kërkesave 
themelore për punët ndërtimore, me anë të karakteristikave qenësore të 
prodhimit dhe kushtet e përcaktuara të kërkesës dhe përdorimit.  

1.24. Rregullat Financiare - Rregullat e Menaxhimit dhe Kontrollit Financiar të 
cilat shpallen nga Ministri përkatës për Financa sipas Ligjit për Menaxhimin 
e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.  

1.25. Kontratë e pronës së paluajtshme - një kontratë me shpërblim në të holla 
e lidhur me shkrim ndërmjet një autoriteti kontraktues dhe një personi, 
ndërmarrje, ose autoriteti kontraktues që lidhet kryesisht ose ekskluzivisht 
me blerjen e pronës së paluajtshme nga autoriteti kontraktues apo një 
interesi në pronën e paluajtshme.  

1.26. Palë e interesuar - personi që mund të dëshmojë interes material nga 
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rezultati i aktivitetit të prokurimit të zbatuar nga autoriteti kontraktues në 
raport me një kontratë të veçantë publike ose konkurs projektimi duke 
përfshire cilindo person i cili ka qenë ose mund të jetë në rrezik të dëmtimit 
nga një shkelje e pretenduar.  

1.27. IKAP - Instituti i Kosovës për Administratë Publike.  
1.28. Kontratë me vlerë të madhe - kontrata publike që trajtohet në nenin 19 (1) 

të këtij ligji.  
1.29. Konkurs projektimi me vlerë të madhe - konkursin për projektim që 

trajtohet në nenin 20 (1) të këtij ligji.  
1.30. Kontratë me vlerë të vogël - kontrata publike që trajtohet në nenin 19.3 të 

këtij ligji.  
1.31. Konkurs projektimi me vlerë të vogël - konkursi i projektimit që trajtohet 

në nenin 20 (3) të këtij ligji.  
1.32. Kontratë me vlerë mesatare - kontrata publike që trajtohet në nenin 19 (2) 

të këtij ligji.  
1.33. Konkurs projektimi me vlerë mesatare - konkursi i projektimit që 

trajtohet në nenin 20 (2) të këtij ligji.  
1.34. Kontratë me vlerë minimale - një kontratë publike që trajtohet në nenin 19 

(4) të këtij ligji.  
1.35. Procedurat e negociuara - procedura e prokurimit që i lejojnë autoritetit 

kontraktues të ftojë dhe të këshillohet me operatorët ekonomik të zgjedhur 
nga ai për t’i negociuar kushtet e kontratës me njërin ose më shumë prej 
tyre.  

1.36. Tenderët e pa-përgjegjshëm – tenderi i cili nuk janë në përputhje me a) dosjen 
e tenderit, duke përfshirë kërkesat teknike dhe kontraktuale, b) kërkesat e 
legjislacionit relevant të Kosovës ose të cilët c) përndryshe nuk përmbushin 
kërkesat e autoritetit kontraktues siç janë specifikuar në dosjen e tenderit.  

1.37. Procedurë e hapur - procedurat e prokurimit që i lejojnë çdo operatori të 
interesuar ekonomik të paraqet tender.  

1.38. Person - personi fizik.  
1.39. KRPP - Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik të themeluar sipas 

Pjesës VI të këtij ligji.  
1.40. OSHP - Organin Shqyrtues të Prokurimit të themeluar sipas Pjesës VIII të 

këtij ligji.  
1.41. Ky ligj - ky ligj dhe aktet normative nën-ligjore dhe instrumentet e nxjerra 

në bazë të këtij ligji, duke përfshirë edhe rregullat e prokurimit publik dhe 
kodin etik që janë lëshuar sipas këtij ligji.  

1.42. Aktivitet i prokurimit - çdo aktivitet që ndërlidhet me fillimin ose 
ekzekutimin e një procedure ose një aktiviteti tjetër që shpie ose që ka për 
qëllim të shpie drejt dhënies së një kontrate publike.  

1.43. Zyrtari i Prokurimit - personi i caktuar si drejtor të Departamentit të 
Prokurimit të autoritetit kontraktues sipas paragrafit 1 të nenit 23.  

1.44. Autoritet publik - ka secilin nga kuptimet vijuese: (i) autoritetin ekzekutiv 
qendror, rajonal, komunal ose lokal, organin publik, ministrinë, 
departamentin, agjencinë, ose autoritetin tjetër që ekzekuton, konform me 
çdo akt normativ ose nën-normativ, pushtetin ekzekutiv, legjislativ, 
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rregullativ, administrativ-publik ose gjyqësor; (ii) organin e themeluar në 
bazë të së drejtës publike; dhe (iii) një asociacion i një ose më shumë 
autoriteteve dhe/ose organeve të tilla.  

1.45. Kontratë publike - term i përgjithshëm që përfshin ndonjërën dhe të gjitha 
llojet e veçanta të kontratave vijuese të lidhura nga një autoritet kontraktues: 
(i) një kontratë shërbimi, (ii) një kontratë e furnizimi, (iii) një kontratë pune 
duke përfshire kontratën koncesionere te punës dhe/ose (iv) kontratën 
publike kornizë.  

1.46. Kontratë publike kornizë - një marrëveshje me shkrim ndërmjet një ose 
më shumë autoriteteve kontraktuese dhe një ose më shumë operatorëve 
ekonomik, qëllimi i të cilës është të themelojë kushtet e qeverisjes së 
kontratave që duhet të jepen gjatë një periudhe të caktuar, sidomos në lidhje 
me çmimin dhe, ku është e përshtatshme, sasinë e paraparë.  

1.47. Regjistri i Prokurimit Publik - regjistri i themeluar nga KRPP-ja sipas 
nenit 87 të këtij ligji.  

1.48. Rregullat e prokurimit publik - udhëzimet, rregullat, dokumentet, kodin 
etik dhe formularët standard që nxirren dhe shpallen nga KRPP sipas këtij 
ligji.  

1.49. Aktivitet i shërbimeve publike -do të thotë se ky ligj do të zbatohet për 
aktivitetet pasuese që përfshin (i) ofrimin ose mbajtjen e rrjetit fiks fizik me 
qëllim të ofrimit të shërbimeve për publikun në lidhje me, mes tjerash, 
prodhimin, transportin, ose përpunimin ose shpërndarjen e ujit, rrymës, gazit 
ose ngrohjes, (ii) furnizimin me ujë, rrymë, gaz ose ngrohje për rrjetin e tillë, 
(iii) shfrytëzimin e zonave gjeografike me qëllim të hulumtimit ose nxjerrjes 
së naftës, gazit, thëngjillit ose karburanteve tjera të ngurta (iv) ofrimin e 
aeroportit ose pajisjeve të tjera terminale (v) ofrimin ose mbajtjen e një rrjete 
publike të telekomunikacionit ose ofrimin e një ose më shumë shërbimeve të 
telekomunikacionit ose postare, apo (vi) mbajtjen e një rrjete që i ofron 
publikut shërbime të transportimit duke përfshirë përdorimin e hekurudhës, 
autobusëve, tramvajeve, trolejbusëve, sistemeve kabllovike ose automatike; 
një rrjetë e tillë do të ekziston kur shërbimet e tilla transportuese ofrohen në 
përputhje me kushtet operative të përcaktuara nga një autoritet kompetent 
publik, siç janë kushtet mbi territorin i cili do mbulohet nga shërbimi, 
kapaciteti i cili do të vihet në dispozicion ose frekuentimi i shërbimit.  

1.50. Operator i shërbimeve publike- nënkupton: (i) autoritetin publik ose 
ndërmarrjen publike të angazhuar në një aktivitet të shërbimeve publike, dhe 
(ii) një person, ndërmarrje, organ ose organizatë që nuk është as autoritet 
publik e as ndërmarrje publike dhe që është e angazhuar, në bazë të të 
drejtave të veçanta ose ekskluzive që i janë dhënë nga një autoritet 
kompetent publik, në një aktivitet të shërbimeve publike.  

1.51. Ndërmarrje publike - çdo ndërmarrje mbi të cilën një ose më shumë 
autoritete publike mund të ekzekutojnë drejtpërdrejtë ose tërthorazi, ndikim 
mbizotërues në bazë të pronësisë në ndërmarrjen e tillë, pjesëmarrjes 
financiare në ndërmarrjen e tillë dhe/ose dispozitave që rregullojnë 
ndërmarrjen e tillë.  

1.52. Ndërmarrje e ndërlidhur - çdo ndërmarrje (i) mbi të cilën koncesioneri i 
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punëve mund të ushtrojë, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, ndikim mbizotërues, 
(ii) që mund të ekzekutoj ndikim mbizotërues mbi koncesionerin përkatës të 
punës, ose (iii) që, bashkë me koncesionerët përkatës të punës, i nënshtrohet 
ndikimit mbizotërues të ndërmarrjes tjetër në bazë të pronësisë, pjesëmarrjes 
financiare, ose dispozitave që e rregullojnë atë.  

1.53. Procedurat e kufizuara - procedura e prokurimit në të cilat secili operator 
ekonomik mund të kërkoj të marrë pjesë dhe ku vetëm ata operatorë 
ekonomik të ftuar nga autoriteti kontraktues mund të dorëzojnë një tender.  

1.54. Paneli shqyrtues - paneli i shqyrtimit që themelohet nga Kryetari i OSHP 
në pajtim me Pjesën IX të këtij ligji.  

1.55. Kontratë për koncesion shërbimi - kontrata e llojit të njëjtë sikur që është 
kontrata e shërbimit përveç se kompenzimi për shërbimet e ofruara 
realizohet nga e drejta për të shfrytëzuar shërbimet, ose në këtë të drejtë 
bashkë me pagesën.  

1.56. Kontratë shërbimi - një kontratë duke përjashtuar kontratat e punës apo 
furnizimit me shpërblim me para, të lidhur me shkrim ndërmjet autoritetit 
kontraktues dhe një ose më shumë ofruesve të shërbimeve.  

1.57. Ofrues i shërbimeve - çdo person, ndërmarrje ose organ publik, ose i 
personave, ndërmarrjeve dhe/ose organeve të tilla që kryejnë dhe/ose 
ofrojnë të kryejnë shërbime.  

1.58. Të drejta të veçanta ose ekskluzive - të drejtat që dalin prej lejes ose 
autorizimit të dhënë nga organi kompetent publik sipas dispozitave ligjore, 
rregullative ose administrative që (i) ka efekt kufizues ndaj një ose më 
shumë entiteteve në të drejtën ose aftësinë për t’u angazhuar në aktivitete të 
caktuara, dhe (ii) qenësisht ndikon në të drejtën ose aftësinë e personave të 
tjerë, ndërmarrjeve, organeve ose organizatave për të kryer një aktivitet të 
tillë në të njëjtin territor dhe nën kushte esencialisht të njëjta. 

1.59. Furnizues - çdo person, ndërmarrje ose organ publik, ose grup i personave 
të tillë, ndërmarrjeve, dhe/ose organeve që furnizojnë ose ofrojnë të 
furnizojnë produkte.  

1.60. Kontratë furnizimi - kontrata me shpërblim në para të lidhur me shkrim 
ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë furnizuesve që ka të 
bëj vetëm ose kryesisht me blerjen, qiradhënien, qiradhënien ose blerjen me 
këste, me ose pa mundësi blerje, të një ose më shumë produkteve; 
“produktet” interpretohen gjerësisht si një ose më shumë sende të prekshme 
të lëvizshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mallrat, artikujt, 
prodhimet e përpunuara, lëndët e para, dhe pajisjet.  

1.61. Standard - specifikimi teknik i miratuar nga një organ i pranuar i 
standardizimit dhe i vënë në dispozicion për publikun për përdorim të 
përsëritur ose të vazhdueshëm, përputhja me të cilin përgjithësisht nuk është 
e detyrueshme. 

1.62. Referencë teknike - çdo produkt i prodhuar nga organet e standardizimit 
Evropian, përveç standardeve zyrtare, sipas procedurave të miratuara për 
zhvillimin e nevojave të tregut.  

1.63. Specifikimi teknik - do të thotë në raste të kontratave të punëve publike, 
tërësia e përshkrimeve teknike të përmbajtura veçanërisht në 
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dokumentacionin e tenderit, që përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të një 
materialit, produktit ose furnizimit që i mundëson llojit të punës, materialit, 
produktit, furnizimit ose shërbimit që të përshkruhet në mënyrë që të 
plotësoj nevojat e paracaktuara nga autoriteti kontraktues. Këto 
karakteristika do të përfshijë nivelet e performancës mjedisore, projektimin 
për të gjitha kërkesat (duke përfshirë qasjen për persona me aftësi të 
kufizuara) dhe vlerësimit të konformitetit, treguesin e zbatueshmërisë, 
aspektin e sigurisë apo dimensionet, duke përfshirë procedurat në lidhje me 
sigurinë e kualitetit, terminologjisë, simboleve, metodave testit dhe testimit, 
ambalazhimit, shënimit dhe etiketimit dhe proceset dhe metodat e 
prodhimit. Ato do përfshijnë gjithashtu rregullat në lidhje me projektim dhe 
shpenzime, testin, inspektimin dhe kushtet e pranimit për punët dhe metodat 
ose teknikat e ndërtimit dhe të gjitha kushtet tjera teknike të cilat autoriteti 
kontraktues është në gjendje t’i përshkruaj sipas rregulloreve të veçanta ose 
të përgjithshme, lidhur me punët e kryera dhe materialet ose pjesët që ato i 
përfshijnë;  

1.64. Specifikim teknik - në raste të kontratave të shërbimeve ose furnizimeve 
publike, nënkupton një specifikim në një dokument që përkufizon 
karakteristikat e kërkuara të një produkti apo shërbimi, të tillë si nivelet e 
cilësisë, nivelet e zbatueshmërisë mjedisore, projektimi i të gjitha kërkesave 
(përfshirë qasjen për persona me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e 
konformitetit, treguesin e zbatueshmërisë, përdorimi i produktit, aspektin e 
sigurisë apo dimensioneve, duke përfshirë kërkesat relevante të produktit në 
lidhje me emrin nën të cilin shitet, terminologjia, simbolet, testimet dhe 
metodat e testimit, ambalazhi, shënimi dhe etiketimi, udhëzimet e 
përdorimit, proceset e prodhimit dhe metodat e prodhimit dhe procedurat e 
vlerësimit të konformitetit;  

1.65. Tender - një dokument që i dorëzohet autoritetit kontraktues nga një 
operator ekonomik, duke parashtruar kushtet e ofertës së operatorit 
ekonomik si përgjigje ndaj një njoftimi specifik të kontratës, njoftimit për 
tenderim ose ndonjë kërkesë tjetër që është nxjerrë ose përgatitur nga 
autoriteti kontraktues në fjalë. Termi “tender” përfshin, por nuk kufizohet 
vetëm në një propozim ose kuotim të çmimeve.  

1.66. Tenderues - operatori ekonomik që ka dorëzuar tenderin.  
1.67. Dosje tenderi - ka kuptimin e përcaktuar në Nenin 27 të këtij ligji.  
1.68. Ndërmarrje - secili subjekt afarist (duke përfshirë edhe subjektet personale 

afariste), ortakëri, ndërmarrje të përbashkët, person juridik, shoqatë, projekt, 
filial, zyrë, ose organizatë ose themelatë tjetër.  

1.69. Punë - rezultati i ndërtimit ose punët ndërtimore ose aktivitetet që, marrë në 
tërësi, janë të mjaftueshme të plotësojnë një funksion ekonomik ose teknik.  

1.70. Koncesioner i punëve - nënkupton (i) personin, ndërmarrjen ose autoritetin 
kontraktues që ka marrë kontratë pune koncesioni nga autoriteti kontraktues, 
dhe/ose (ii) secili person, ndërmarrje ose autoritet kontraktues që kryen 
aktivitete prokurimi në emër të ose për llogari të personit të tillë,- 
ndërmarrjes ose autoritetit kontraktues.  

1.71. Kontratë pune me koncesion - kontrata e punës, përmbushja e së cilës 
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kompensohet tërësisht ose pjesërisht, me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit 
të objektit të kësaj kontrate.  

1.72. Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet 
autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili 
ka detyrë kryesore zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, 
me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore 
komunale, që do të thotë aktiviteteve që janë drejtpërdrejt të përfshira në 
ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, 
strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një pjesë të tyre.  

1.73. Kontraktues pune - secili person, ndërmarrje ose autoritet kontraktues, ose 
grup të personave të këtillë, ndërmarrjeve, që ofrojnë të ekzekutojnë, 
projektojnë ose përmbarojnë, ose realizojnë, me çfarëdo mjeti, punën ose 
ndërtimin ose aktivitetet ndërtimore, do të thotë aktivitetet që janë 
drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose 
shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, 
ose secilës pjesë të tyre.  

1.74. Me shkrim - çdo shprehje që përbëhet nga fjalët dhe/ose shifrat që mund të 
lexohen, riprodhohen dhe më pastaj të komunikohen. Kjo mund të përfshijë 
informacionin e transmetuar dhe të ruajtur me mjete elektronike.  

2. Personi ose ndërmarrja që ka për qëllim t’i caktoj/jap kontratë personit tjetër ose 
ndërmarrjes, nëse 50% ose më shumë e vlerës së çmuar të kontratës së tillë është 
qoftë drejtpërdrejt e subvencionuar nga autoriteti kontraktues ose përndryshe e 
financuar me fonde publike, do të konsiderohet se është “autoritet kontraktues” në 
kuptim të këtij ligji lidhur me çdo aktivitet prokurimi me lejimin/dhënien e 
kontratës së tillë. Personi ose ndërmarrja e tillë me këtë rast, do të zhvilloj 
aktivitetet e prokurimit rreptësisht në përputhje me kërkesat a zbatueshme 
procedurale dhe thelbësore të këtij ligji.  

3. Përveç kur konteksti në mënyrë të qartë kërkon një kuptim tjetër, termet dhe 
përkufizimet në nenin 4 të këtij ligji do të interpretohen dhe zbatohen në përputhje 
me interpretimin dhe zbatimin e termeve të ngjashme ose të njëjta të cilat janë 
përdorur në Direktivat e KE-së.  

4. Në këtë ligj njëjësi përfshin shumësin dhe shumësi përfshin njëjësin, dhe kudo që 
përmendet “neni” ka të bëjë me nenet e këtij ligji, përveç nëse nuk është paraparë 
ndryshe.  

5. Përemri “ai” dhe mbiemri “i tij” vlejnë në mënyrë të barabartë për secilën gjini dhe 
po ashtu i referohen një ndërmarrje aty ku kjo kërkohet nga konteksti.  

6. Përveç nëse konteksti qartësisht kërkon një interpretim tjetër, të gjitha referencat 
në këtë ligj ndaj ligjeve, rregulloreve ose akteve të tjera nënligjore ose cilësdo 
dispozitë të caktuar të tyre duhet të interpretohen për të përfshirë të gjitha 
ndryshimet dhe plotësimet e tyre. Nëse ligji, rregullorja ose akti nënligjor është 
shfuqizuar dhe zëvendësuar me akte të reja që rregullojnë fushën e njëjtë, 
referencat në këtë ligj duhet të interpretohen për t’i përfshirë këto akte të reja dhe, 
sipas rastit, dispozitat gjegjëse në to. 
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Neni 5 
Kalkulimi i afateve kohore 

 
1. Afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në 

një ditë pune. Afati kohor i shkon deri në 16:00 në ditën e skadimit. Autoriteti 
kontraktues mund të vendosë që të caktojë një kohë tjetër me kusht që ai është jo 
më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit.  

2. Të shtunave, të dielave dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë kalkulimit të 
afateve kohore. Megjithatë, kur dita e fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel 
ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet për të përfshirë ditën e parë të 
punës pas kësaj.  

 
KREU II 

PARIMET E PËRGJITHSHME 
 

Neni 6 
Ekonomiciteti dhe Efikasiteti 

 
1. Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet 

publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht 
duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.  

2. Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion 
sipas një kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm 
për qëllimet e të njëjtës.  

 
Neni 7 

Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi 
 
1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe 

jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.  
2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit 

në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve 
ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume 
operatoreve ekonomik.  

3. Pa e cenuar paragrafin e mësipërm, autoritetit kontraktues posaçërisht i ndalohet që 
të përcaktojë nevojat e veta që duhet të përmbushen, specifikojë lëndën që do të 
prokurohet, ndajë ose përmbledh sasitë ose artikujt e tjerë që duhet të prokurohen, 
duke zgjedhur një procedurë të prokurimit, ose duke vendosur një kërkesë ose 
kriter të përzgjedhjes ose specifikacion teknik që në ndonjë mënyrë ka për qëllim 
të favorizojë ose diskriminojë kundër njërit ose më shumë operatorëve ekonomik.  

4. Autoriteti kontraktues nuk do të krijojë ose imponojë dhe do të marrë të gjitha 
masat e nevojshme për të parandaluar krijimin ose imponimin e rrethanave ose 
kushteve që rezultojnë në diskriminim territorial, fizik, material, personal ose 
organizativ ndërmjet operatorëve ekonomik.  

5. Autoriteti kontraktues nuk do të kërkojë nga operatori ekonomik që të (i) punësojë 
ose përdorë, ose të mos punësojë ose përdorë, ndonjë person ose ndërmarrje të 
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veçantë për ekzekutimin e çfarëdo aspekti të një kontrate publike, ose (ii) që të 
furnizojë ose sigurojë, ose të mos furnizojë ose sigurojë, produkte ose shërbime të 
cilat rrjedhin nga një person, ndërmarrje ose rajon i veçantë gjeografik. Në rast se 
një kërkesë e tillë është veçanërisht e autorizuar nga ky ligj, ndonjë ligj tjetër ose 
marrëveshje ndërkombëtare, parametrat e saktë të një kërkese të tillë do të 
saktësohen në kontratë ose në njoftimin e konkursit të projektimit, ftesën për 
pjesëmarrje ose tenderim, dhe në dosjen e tenderit. 

6. Gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do 
të sigurojnë; (i) pjesëmarrjen sa më të gjerë të mundshme të operatorëve të 
interesuar ekonomik lidhur me çmimin dhe lëndën e prokurimit; (ii) publikimin e 
rregullt, dërgimin dhe/ose disponueshmërinë e të gjitha njoftimeve, ftesave, 
informacioneve dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me aktivitetin e prokurimit në 
përputhje me këtë ligj; (iii) eliminimin e praktikave, kritereve, kërkesave dhe 
specifikimeve teknike që diskriminojnë në favor ose kundër një ose më shumë 
operatorëve ekonomik; (iv) që të gjitha specifikimet teknike dhe të gjitha kërkesat 
për përzgjedhje dhe dhënie, duke përfshirë rëndësinë relative të secilës kërkesë dhe 
kriter të tillë, si dhe metodat e përzgjedhjes dhe dhënies të saktësohen në njoftimin 
e kontratës ose konkursit përkatës të projektimit, në ftesën për tender ose 
pjesëmarrje dhe/ose në dosjen e tenderit; (v) që asnjë kërkesë, kriter, specifikim që 
nuk është saktësuar kështu, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes ose dhënies, 
dhe (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtjesore të 
kushteve, kritereve dhe specifikimeve përkatëse. 

 
KREU III 

KËRKESAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 8 
Planifikimi i Prokurimit 

 
1. Jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë para fillimit të çdo viti fiskal, secili autoritet 

kontraktues duhet të përgatisë, dhe në rast të një autoriteti publik apo një 
ndërmarrje publike duhet të dorëzoj në AQP një planifikim paraprak të prokurimit, 
me shkrim, në të cilat identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, 
shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit 
fiskal në fjalë. Planifikimi i tillë paraprak i prokurimit saktëson:  
1.1. në rastin e kontratave të ardhshme për furnizim, vlerën e përgjithshme të 

llogaritur të prokurimit sipas lëmisë së secilit produkt, të cilin autoriteti 
kontraktues planifikon që ta prokurojë gjatë vitit fiskal;  

1.2. në rastin e kontratave të ardhshme për shërbime, vlerën e përgjithshme të 
parashikuar sipas kategorisë së secilit shërbim, të cilin autoriteti kontraktues 
planifikon që ta prokuroj gjatë vitit fiskal; dhe  

1.3. në rastin e kontratave për punë, karakteristikat thelbësore të çdo kontrate të 
punës, që autoriteti kontraktues planifikon ta japë gjatë vitit fiskal.  

2. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas shpalljes së legjislacionit mbi përvetësimet 
për një vit fiskal, çdo autoritet kontraktues do të përgatisë, në rast të një autoriteti 
publik apo një ndërmarrje publike duhet t’i dorëzojë AQP-së, një planifikim 
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përfundimtar me shkrim që i identifikon me detale të arsyeshme të gjitha 
furnizimet, shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues synon ti prokurojë gjatë 
vitit të tillë fiskal. Planifikimi i tillë përfundimtar duhet të përmbajë të dhënat që 
kërkohen nga sipas nën-paragrafit 1.1., 1.2 dhe 1.3 të paragrafit 1. të këtij neni.  

3. AQP-ja menjëherë shqyrton dhe mbledh informacionet e dhëna në planifikimet e 
tilla. AQP-ja identifikon produktet e përdorimit të përbashkët dhe të gjitha artikujt 
dhe produktet e tjera që mund të sigurohen në mënyrë më efikase përmes zbatimit 
të një procedure të konsoliduar ose të përbashkët të prokurimit.  

4. Qeveria sipas propozimit të Ministrisë përkatëse për financa autorizon AQP-në për 
të udhëhequr prokurimet e përbashkëta. 

 
Neni 9 

Përcaktimi i nevojave që duhet përmbushur 
 
1. Para se të fillohet me ushtrimin e çfarëdo aktiviteti të prokurimit, ZKA i autoritetit 

kontraktues duhet të sigurojë që të bëhet një vlerësim formal i nevojave dhe që 
rezultatet e këtij vlerësimi të regjistrohen formalisht me shkrim dhe të ruhen në 
dokumentacionin e autoritetit kontraktues. Me këtë vlerësim përcaktohen (i) lloji 
dhe përmasat e sakta të nevojave të veçanta të autoritetit kontraktues që prokurimi 
i propozuar parasheh t’i plotësojë; (ii) vlera e parashikuar, lloji i propozuar dhe 
kushtet përmbajtjesore të kontratës publike që do të jenë lëndë e prokurimit të 
planifikuar; (iii) specifikimet e propozuara funksionale të secilit objekt që do të 
përfshihet nga një kontratë e tillë; (iv) përfitimet e pritura nga secili objekt i tillë; 
(v) në rastin e pajisjeve, mallrave të qëndrueshme dhe punëve, përllogaritja e 
shpenzimeve të disponimit gjatë tërë afatit të përdorimit të objektit, duke përfshirë 
shpenzimet e blerjes, operative, mirëmbajtjes si dhe vlerës së mbetur; (vi) një 
njoftim, mbi atë se nëse aktiviteti i tillë i prokurimit ishte përfshirë në planifikimin 
e prokurimit, në përputhje me nenin 8 të këtij ligji dhe nëse nuk ishte përfshirë, 
atëherë një deklaratë mbi arsyet e mos-përfshirjes së tillë; dhe (vii) konstatimin e 
saktë mbi atë se në çfarë mënyre do të avancojë prokurimi përkatës synimet 
institucionale të autoritetit kontraktues.  

2. Nëse pas vlerësimit të nevojave, ZKA vendos se vlerësimi i nevojave e arsyeton 
ushtrimin e aktivitetit të prokurimit, ZKA i dërgon një kopje të këtij vlerësimi ZKF 
të autoritetit kontraktues. ZKF siguron se ka mjete financiare në dispozicion për 
prokurimin përkatës. Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik ose 
organizatë buxhetore, ZKF në pajtim me dispozitat e aplikueshme të Ligjit për 
Menaxhimin e Financave Publik dhe Përgjegjësitë dhe Rregullat Financiare do të 
sigurojë nëse janë ndarë mjete të mjaftueshme financiare për prokurimin përkatës 
në shumë të mjaftueshme për përmbushjen e detyrimeve që mund të dalin si 
rezultat i prokurimit në fjalë gjatë vitit aktual fiskal.  

3. Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik ose organizatë buxhetore dhe 
prokurimi përkatës do të shkaktojë ngritjen e obligimeve financiare të cilat do të 
përmbushen nga ndarjet buxhetore që pritet të bëhen në vitet e ardhshme fiskale, 
ZKF do të (i) sigurojë që tabelat e bashkëngjitura Ligjit për Ndarjet Buxhetore 
ofrojnë bazë të arsyeshme për të pritur se në vitet a ardhshme fiskale do t’i ofrohen 
fonde të mjaftueshme për përmbushjen e obligimeve të tilla (ii) të përfshijë në 
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kontratën përkatëse publike një dispozitë që qartësisht e kushtëzon zbatueshmërinë 
e obligimeve të parashtruara në kontratë, me legjislacionet e ardhshme të 
përvetësimeve, të fondeve me qëllim të përmbushjes, dhe në një shumë të 
mjaftueshme për përmbushjen e obligimeve të tilla.  

4. Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik, autoriteti i tillë publik duhet të 
marrë masa të arsyeshme për t’u siguruar se lëndët që i përmbushin këto nevoja 
nuk janë në dispozicion nga ndonjë autoritet tjetër publik.  

5. Si dëshmi se autoriteti kontraktues është pajtuar me paragrafët 1. deri 4. të këtij 
neni, ZKA dhe ZKF do të përgatisin dhe nënshkruajnë një “Deklaratë të Nevojave 
dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve”. Deklarata e tillë e 
Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshëmrinë e Fondeve do të përmbajë 
informatat në vijim: (i) një deklaratë të nevojave me shkrim, e cila i përmbledh 
rezultatet e vlerësimit të nevojave që është bërë nga autoriteti kontraktues sipas 
paragrafit 1. të këtij neni, (ii) një deklaratë me shkrim që konfirmon 
disponueshmërinë e fondeve, që demonstron se autoriteti kontraktues i ka 
përmbushur obligimet e tij sipas paragrafit 2. të këtij neni, (iii) nëse është e 
aplikueshme, atëherë duhet që gjithashtu të dorëzohet një deklaratë me shkrim që i 
parashtron bazat, që kërkohen nga paragrafit 3. të këtij neni, për /pritjet e autoritetit 
kontraktues në lidhje me përvetësimet e ardhshme: dhe (iv) nëse është e 
aplikueshme, një deklaratë me shkrim që përshkruan masat që autoriteti 
kontraktues i ka marrë për t’u përputhur me paragrafin 4. të këtij neni. ZKA do të 
sigurojë që origjinali i nënshkruar i secilës Deklaratë të Nevojave dhe 
Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve të ruhet në dokumentacionin e 
autoritetit kontraktues dhe që një kopje ti dërgohet ZKF-së. Nëse ZKA vendos që 
autoriteti kontraktues të vazhdojë me aktivitetin e prokurimit, ZKA do ti dërgojë 
një kopje të Deklaratës së Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e 
Fondeve Zyrtarit Autorizues dhe funksionarit më të lartë të autoritetit kontraktues 
(përveç rasteve kur ZKA është funksionari më i lartë i autoritetit kontraktues). 
KRPP do të përgatisë një formular standard të “Deklaratës së Nevojave dhe 
Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve” të cilin ZKA dhe ZKF e 
përdorin për përmbushjen e kërkesave të këtij neni. 

6. Për autoritetet kontraktuese që janë autoritete publike ose ndërmarrje publike, nëse 
objektet e aktivitetit të prokurimit nuk janë përfshirë në planifikimin përfundimtar 
të autoritetit kontraktues i cili është dorëzuar në AQP sipas paragrafit 2. të nenit 8 
të këtij ligji, ZKA do të dërgojë në AQP një kopje të Deklaratës përkatëse të 
Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve së paku pesë (5) 
ditë para se Zyrtari Autorizues të autorizojë Zyrtarin e Prokurimit për inicimin e 
aktivitetit përkatës të prokurimit. AQP -ja do të shqyrtojë çdo deklaratë të nevojave 
për të përcaktuar se nëse ka ndonjë metodë tjetër më efikase dhe më ekonomike 
për blerjen e mallrave të tilla ose produkteve të tjera, që i plotësojnë nevojat e 
autoritetit kontraktues. Në veçanti, nëse mallrat ose produktet përkatëse nuk janë 
përfshirë në planifikimin përfundimtar të prokurimit që i është dorëzuar AQP -së 
sipas paragrafit 2. të nenit 8 të këtij ligji, AQP -ja do të shqyrtojë objektet e tilla 
për të identifikuar artikujt e përbashkët të prokurimit si dhe mallrat e tjera dhe 
artikujt që mund të sigurohen në mënyrë më efikase, përmes procedurës së 
përbashkët ose procedurës së zakonshme të prokurimit. 
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Neni 10 
Mjetet për promovimin e Transparencës 

 
1. Autoriteti kontraktues mban një përmbledhje të rregulluar dhe gjithëpërfshirëse të 

të dhënave për secilin aktivitet të prokurimit që e kryen, pa marrë parasysh nëse 
aktiviteti i tillë rezulton në dhënien e kontratës ose konkursit të projektimit.  

2. Shënimet për secilin aktivitet të prokurimit duhet të përmbajnë se paku: (i) të gjitha 
dokumentet që kanë të bëjnë me një aktivitet të prokurimit ose që janë zhvilluar 
apo pranuar gjatë, ose që janë mbledhur ose shfrytëzuar për të filluar ose 
përmbyllur një aktivitet të prokurimit, pa marrë parasysh nëse aktiviteti i tillë 
rezulton në një kontratë ose në dhënien e konkursit të projektimit, dhe (ii) nëse 
aktiviteti i prokurimit ka rezultuar në dhënien e një kontrate ose konkursi të 
projektimit, atëherë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me dhënien e tillë, dhe 
(iii) nëse aktiviteti i prokurimit ka rezultuar në ekzekutimin e një kontratë publike, 
atëherë një kopje të kontratës publike dhe të të gjitha dokumenteve që kanë të 
bëjnë me kontratën dhe/ose ekzekutimin e saj. Dokumentacioni në lidhje me 
ekzekutimin e kontratës përfshinë në veçanti planin e menaxhimit të kontratës i 
kërkuar sipas nenit 81 të këtij ligji.  

3. Me kërkesën e cilitdo person, autoriteti kontraktues i siguron qasje të 
menjëhershme dhe të arsyeshme personit të tillë, i cili kërkon të ketë qasje në të 
dhënat e përshkruara në paragrafin 1. dhe 2. te këtij neni, përveç informatave 
sekrete afariste, që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është 
mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit 
konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës 
ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së 
kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i 
prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies 
ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. 
të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.  

4. Autoriteti kontraktues do të sigurojë qasjen e kërkuar nga paragrafit 3. i këtij neni 
në mënyrë të rregullt, të qetë, dhe pa pengesa. Sidoqoftë, autoriteti kontraktues 
mundet që të mbikëqyrë qasjen në fjalë ose të marrë masa të arsyeshme për të 
ruajtur integritetin e të dhënave.  

5. Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një personi ose pale të interesuar, do të bëjë 
dhe do t’i sigurojë personit ose palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo 
materiali në të cilin personi ose pala e tillë e interesuar ka të drejtë qasjeje sipas 
paragrafit 3. të këtij neni.  

6. KRPP do të publikojë në mënyrë elektronike, këtë ligj dhe rregullat e prokurimit 
publik në webfaqen e saj zyrtare në internet.  

7. KRPP do të vendosë në rregullat e prokurimit publik, një tarifë të arsyeshme që 
autoriteti kontraktues dhe KRPP-ja mund ta vendosin për të mbuluar shpenzimet e 
fotokopjimit që kërkohen nga paragrafit 5. i këtij neni; sidoqoftë, tarifa e tillë të 
mos jetë më e madhe se sa konsiderohet e nevojshme për të mbuluar shpenzimet që 
ndërlidhen më prodhimin e kopjeve të tilla.  

8. Autoriteti kontraktues do t’i sigurojë një eksperti shqyrtues, KRPP-së, OSHP-së 
dhe/ose një paneli shqyrtues, qasje në kopjet e cilitdo aktivitet të prokurimit, duke 
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përfshirë edhe informatat sekrete afariste dhe çfarëdo informata të tjera që kanë të 
bëjnë me prokurimin, menjëherë pas kërkesës së të mësipërmve. Autoriteti 
kontraktues gjithashtu do t’i sigurojë qasje dhe kopje të shënimeve dhe 
informatave një gjykate kompetente, nëse qasja ose kopjet e tilla kërkohen nga një 
urdhër i nxjerrë nga gjykata e tillë. Autoriteti kontraktues menjëherë do të sigurojë 
qasjen dhe kopjet e kërkuara në mënyrë të rregullt dhe pa pengesa.  

9. Në çdo rast kur KRPP, OSHP, AQP planifikon të nxjerrë një akt nënligjor për 
zbatimin e këtij ligji, janë të obliguara qe draftin e aktit nënligjor t’a vënë në 
disponim për publikun dhe palët e interesuara, jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) 
ditë për të komentuar draftin.  

 
Neni 11 

Informatat Sekrete Afariste 
 
1. Pa prejudikuar detyrimin për t’u siguruar palëve të interesuara dhe publikut qasje 

në shënimet e aktiviteteve të tij të prokurimit, autoriteti kontraktues duhet të 
respektojë dhe të mbajë si sekret informatat e klasifikuara si informata sekrete 
afariste në përputhshmëri me këtë nen.  

2. Informatat që sipas paragrafit 3. të nenit 58 të këtij ligji duhet të shpallen dhe 
regjistrohen gjatë hapjes publike të tenderëve nuk mund të klasifikohen si 
informata sekrete afariste.  

3. Autoriteti kontraktues mund t’i klasifikojë informatat e tjera si informatë sekrete 
afariste vetëm nëse informata përkatëse i përmbushë këto tri kritere:  
3.1. që atë ta ketë dërguar një operator ekonomik në përputhje me kërkesën e 

përcaktuar nga autoriteti i tillë kontraktues sipas nenit 68 ose 69 të këtij 
ligji;  

3.2. që operatori përkatës ekonomik t’i ketë dërguar autoritetit kontraktues 
kërkesën me shkrim duke shprehur dëshirën e tij që autoriteti kontraktues t’i 
mbajë artikujt e tillë si sekret; dhe  

3.3. kërkesa e tillë me shkrim të përmbajë një deklaratë me shkrim (i) në të cilën 
vërtetohet se një element i tillë nuk është pronë publike, dhe se të dhënat 
mbrohen nga operatori ekonomik nga zbulimi i qëllimshëm ose nga 
pakujdesia, dhe (ii) me të cilin parashtrohen arsyet, që bindshëm 
demonstrojnë, sipas gjykimit të arsyeshëm të autoritetit kontraktues, se qasja 
publike në elementin e tillë do të rezultonte në dëmtimin material të 
interesave legjitime komerciale të operatorit të tillë ekonomik.  

4. Autoriteti kontraktues që e ka klasifikuar një element të informatës si informatë 
sekrete afariste sipas paragrafit 3. të këtij neni, do të përgatit versionin e “pastruar” 
të çdo dokumenti, nëse elementi i tillë gjendet në dokumentin në të cilin po ashtu 
gjendet informacioni që nuk konsiderohet të jetë sekret. Versioni i tillë i pastruar 
duhet të përfshihet në materialin në të cilin ka qasje publiku dhe palët e interesuara 
sipas nenit paragrafit 3. të nenit 10 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues do të 
bashkëngjisë në ballinë të versionit të tillë të pastruar një njoftim që thotë se (i) 
autoriteti kontraktues i ka klasifikuar disa elemente të caktuara të informatës në 
dokumentin origjinal si informata sekrete afariste, me kërkesën e operatorit 
përkatës ekonomik, dhe (ii) versioni i pastruar i bashkangjitur është përgatitur nga 
autoriteti kontraktues dhe është një kopje e saktë e origjinalit pas heqjes ose 
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fshirjes së informatave të tilla sekrete afariste. 
5. Nëse dokumenti përmban vetëm informacione që autoriteti kontraktues i ka 

klasifikuar si informacione sekrete afariste sipas paragrafit 3. të këtij neni, dhe 
prandaj ky autoritet kontraktues vendos që këtë dokument ta largoj nga materiali 
në të cilin palët e interesuara dhe anëtarët e publikut kanë të drejt qasjeje sipas 
paragrafit 3. të nenit 10 të këtij ligji, autoriteti kontraktues duhet të përgatis dhe 
përfshijë në dokumentacionin në të cilin publiku ka qasje, një përmbledhje të 
përmbajtjes së përgjithshme të dokumentit sekret. Autoriteti kontraktues do të 
bashkëngjisë në ballinë të përmbledhjes së tillë një njoftim që thotë se (i) autoriteti 
kontraktues i ka klasifikuar të gjitha informacionet që gjendeshin në dokumentin 
origjinal si informata sekrete afariste, me kërkesë të operatorit përkatës ekonomik, 
dhe (ii) se dokumenti i bashkangjitur është përgatitur nga autoriteti kontraktues dhe 
se është një përmbledhje e përgjithshme jo-sekrete e origjinalit.  

6. Nëse, në lidhje me ushtrimin e aktivitetit të prokurimit, autoriteti kontraktues 
kërkon nga një operator ekonomik që të dorëzojë informatat që mbulohen nga neni 
68 dhe/ose 69 të këtij ligji, autoriteti i tillë kontraktues në dosjen e tenderit duhet të 
përfshijë një deklaratë duke i njoftuar operatorët ekonomik se, nëse ata dëshirojnë 
që informatat në fjalë të trajtohen si informata sekrete afariste, ata duhet të 
dorëzojnë një kërkesë me shkrim në përputhshmëri me paragrafin 3. të këtij neni.  

 
Neni 12 

Valutat, Pagesat dhe Kushtet e Zakonshme të Kontratës 
 
1. Të gjitha çmimet dhe vlerat e specifikuara në çfarëdo kontrate publike, dosje të 

tenderit, njoftim, ftesë për tender ose pjesëmarrje, duhet të deklarohen dhe të gjitha 
pagesat e tyre duhet të bëhen në Euro.  

2. Kushtet dhe termet e kontratave publike duhet të jenë në përputhje me praktikat e 
zakonshme publike dhe afariste për llojin dhe lëndën e veçantë të kontratës 
përkatëse.  

 
Neni 13 

Përdorimi i gjuhëve në dokumentet e prokurimit publik 
 
1. Autoriteti kontraktues do ti përgatisë të gjitha dosjet e tenderëve, njoftimet, ftesat 

dhe dokumentet e tjera që janë publikuar ose u janë dhënë operatorëve ekonomik 
gjatë ushtrimit të një aktiviteti të prokurimit që shpien drejt dhënies së një kontrate 
ose konkursi të projektimit me vlerë minimale, të vogël dhe të mesme në gjuhën 
Shqipe dhe Serbe. Autoriteti kontraktues mundet që gjithashtu t’i përgatisë 
dokumentet në fjalë edhe në gjuhën Angleze.  

2. Autoriteti kontraktues do ti përgatisë të gjitha dosjet e tenderëve, njoftimet, ftesat 
dhe dokumentet e tjera që janë publikuar ose u janë dhënë operatorëve ekonomik 
gjatë ushtrimit të një aktiviteti të prokurimit që shpien drejt dhënies së një kontrate 
ose konkursi të projektimit me vlerë të madhe në gjuhën Shqipe, Serbe dhe 
Angleze.  

3. Kurdo që një dokument kërkohet në më shumë se një gjuhë duhet të deklarohet në 
faqen e parë të të gjitha dokumenteve, versioni përkatës gjuhësor që mbizotëron.  



 
Ligjet administrative 

 68 

4. Një operator ekonomik mund të paraqesë një tender, një kërkesë për pjesëmarrje 
apo ndonjë dokument tjetër të kërkuar apo që lejohet të plotësohet gjatë aktivitetit 
të prokurimit, në gjuhën Shqipe, Serbe ose në gjuhën Angleze.  

 
Neni 14 

Pranuesit e të Drejtave të Veçanta ose Ekskluzive që Angazhohen në Aktivitete të 
Shërbimeve Publike 

 
Nëse një person ose ndërmarrje, përveç një autoriteti kontraktues – pavarësisht nga 
statusi i tij ligjor – pranon ose ka pranuar të drejta të veçanta ose ekskluzive për t’u 
angazhuar në çfarëdo aktiviteti të shërbimeve publike, personi, ose ndërmarrja e tillë 
duhet t’i respektojnë rregullat dhe procedurat e këtij ligji gjatë dhënies së kontratave 
me vlerë të mesme ose të madhe, palëve të treta. 
 

KREU IV 
RREGULAT PËR VLERËSIMIN DHE KLASIFIKIMIN E KONTRATAVE 

PUBLIKE DHE KONKURSEVE TË PROJKETIMIT 
 

Neni 15 
Klasifikimi i Kontratave të Përziera 

 
1. Nëse një kontratë për furnizim përmban dispozita që kërkojnë nga furnizuesi që të 

dërgojë, vendosin edhe/ose instalojnë artikullin/artikujt përkatës, ekzistenca e 
këtyre dispozitave, nuk do të ndikojë në klasifikimin e kontratës në fjalë si kontratë 
për furnizim.  

2. Kontrata që përfshin njëkohësisht furnizimet dhe shërbimet, konsiderohet si 
kontratë e shërbimeve nëse vlera e parashikuar e shërbimeve e kalon vlerën e 
parashikuar të furnizimeve. Nëse në kontratë përfshihen dispozitat mbi dërgimin, 
vendosjen dhe/ose instalimin e furnizimeve përkatëse, vlera e parashikuar e 
aktiviteteve të tilla përfshihet në vlerësimin e komponentëve të furnizimeve të 
kontratës së tillë.  

3. Kontrata për lëndë kryesore ka sigurimin e shërbimeve profesionale të 
ndërtimtarisë (d.m.th. shërbimet arkitektonike dhe/ose të inxhinieringut, të 
lokacionit gjeoteknik ose gjeodezik, shërbimet hulumtuese, shërbimet për 
vlerësimin e strukturës ose projektimin e strukturës, mbikëqyrjen e ndërtimtarisë 
ose shërbimet për menaxhimin e ndërtimit) konsiderohet si kontratë e shërbimeve 
edhe nëse kontrata e tillë po ashtu mbulon, përveç lëndës së tillë kryesore edhe 
ushtrimin e një ose më shumë aktiviteteve që përcaktohen në përkufizimin e 
“kontratës së punëve”.  

4. Kontrata që për lëndë kryesore ka ushtrimin e aktiviteteve të përmendura në 
përkufizimin e “kontratës së punëve”, por që po ashtu përfshin sigurimin e 
shërbimeve të ndërtimtarisë, konsiderohet “kontratë e punëve” nëse shërbimet e 
tilla janë të nevojshme për përmbushjen e kësaj kontrate.  

5. Kontrata që për lëndë ka njëkohësisht edhe furnizimin e produkteve edhe ushtrimin 
e aktiviteteve të përcaktuara në përkufizimin e “kontratës së punëve” klasifikohet 
si “kontratë e punëve”, përveç kur aktivitetet e tilla përfshijnë vetëm aktivitetet e 
vendosjes dhe/ose të instalimit.  
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6. Të gjitha kontratat, pavarësisht nga struktura, që i mundësojnë operatorit ekonomik 
marrjen ose mbajtjen e një përqindje ose lloj tjetër kompensimi, për kryerjen e 
shërbimeve të shitjes ose mbledhjes në emër të autoritetit kontraktues, duhet të 
trajtohet si “kontratë për shërbime” që rregullohet nga ky ligj, me kusht që 
kontratat e tilla për shërbime të mos drejtohen me ligj tjetër, veçanërisht të 
dekretuar për kontratat e tilla.  

 
Neni 16 

Llogaritja e Vlerës së Parashikuar të Kontratës për Furnizim 
 
1. Vlera e parashikuar e kontratës së propozuar për furnizim duhet të jetë e barabartë 

me çmimin përfundimtar që duhet të paguhet nga autoriteti kontraktues për të 
gjitha produktet, shërbimet dhe objektet e tjera që përfshihen në një kontratë të 
tillë. Çmimi i parashikuar i produkteve, shërbimeve dhe objekteve është çmimi i 
parashikuar i tyre në ditën e dërgimit të njoftimit të kontratës lidhur me to. Gjatë 
përcaktimit të vlerës së parashikuar të një kontrate të propozuar për furnizim, 
autoriteti kontraktues do t’i përfshijë të gjitha elementet e çmimit përfundimtar që 
mund të parashikohen në mënyrë të arsyeshme, që do të paguhet nga autoriteti 
kontraktues për produktet, shërbimet dhe lëndët e tilla, duke përfshirë çfarëdo dhe 
të gjitha taksat, doganat dhe tarifat e tjera.  

2. Në rastin e kontratave për qiradhënie, qiramarrje ose blerje me këste të produkteve, 
vlera që do të merret si bazë për përcaktimin e vlerës së parashikuar të kontratës 
është:  
2.1. në rastin e kontratës publike me afat të caktuar, nëse ky afat është më pak se 

ose i barabartë me dymbëdhjetë (12) muaj, vlera totale e parashikuar për 
afatin e kontratës ose, nëse afati i kontratës është më i gjatë se dymbëdhjetë 
(12) muaj, vlera totale duke përfshirë mbetjen e vlerës së parashikuar.  

2.2. në rastin e kontratës me afat të pacaktuar ose kur ekziston dyshimi për 
kohëzgjatjen e kontratës, vlera mujore e shumëzuar me 48.  

3. Kur kontrata e propozuar përmban një opsion tjetër, baza për llogaritjen e vlerës së 
parashikuar të kontratës është shuma e gjithëmbarshme e lejuar maksimale e 
blerjeve, qiramarrjes, qiradhënies ose blerjes me këste, duke përfshirë çfarëdo 
shumash që tani duhet të paguhen si pasojë e ekzekutimit të klauzolës së 
opsioneve.  

4. Autoriteti kontraktues nuk do të zgjedh ose përdor metodën e vlerësimit me qëllim 
të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar në Nenin 19 
të këtij ligji; dhe asnjë autoritet kontraktues, nuk do të ndajë kërkesën për prokurim 
për një sasi të caktuar të produkteve me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës 
për furnizim nën kufirin e caktuar në nenin 19 të këtij ligji.  

 
Neni 17 

Llogaritja e Vlerës së Parashikuar të Kontratës për Shërbime 
 
1. Vlera e parashikuar e kontratës së propozuar për shërbime është e barabartë me 

pagesën e përgjithshme dhe shumat e kompensueshme që do të paguhen nga 
autoriteti kontraktues sipas kontratës, përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës, 
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duke pasur parasysh dispozitat e këtij neni. Gjatë përcaktimit të vlerës së 
parashikuar të një kontrate të propozuar për shërbime, autoriteti kontraktues do t’i 
përfshijë të gjitha elementet e çmimit përfundimtar që mund të parashikohen në 
mënyrë të arsyeshme, që do të paguhet nga autoriteti kontraktues për shërbimet 
dhe lëndët e tilla, duke përfshirë çfarëdo dhe të gjitha taksat, detyrimet dhe tarifat e 
tjera.  

2. Kur kontrata e propozuar për shërbime përmban një opsion, baza për llogaritjen e 
vlerës së kontratës merret shuma e gjithëmbarshme e lejuar maksimale që duhet të 
paguhet sipas kontratës së propozuar për shërbime, duke përfshirë çfarëdo 
shumash që tani duhet të paguhen si pasojë e ekzekutimit të klauzolës së 
opsioneve.  

3. Me qëllim të llogaritjes së vlerës mesatare të kontratës, në të cilën përfshihen 
shërbimet e sigurimit, shërbimet bankare dhe llojet tjera të shërbimeve financiare, 
ose shërbimet e projektimit, duhet marrë ne konsideratë, kur është e mundshme:  
3.1. në rastin e shërbimeve të sigurimit, shpërblimin (preminë) e pagueshëm;  
3.2. në rastin e shërbimeve bankare dhe shërbimeve të tjera financiare, tarifat, 

provizionet, kamatat si dhe llojet e tjera të kompensimit; ose  
3.3. në rastin e shërbimeve të projektimit, tarifat dhe provizionet.  

4. Kur shërbimet ndahen në disa pjesë më të vogla, dhe secila është lëndë e një 
kontrate të veçantë, vlera e gjithmbarshme e parashikuar e të gjitha sasive të tilla 
duhet të shfrytëzohet për klasifikimin e secilës kontratë sipas nenit 19 të këtij ligji.  

5. Në rastin e një kontrate të propozuar të shërbimeve që nuk e cek çmimin e 
përgjithshëm, vlera që duhet marrë si bazë për llogaritjen e vlerës së parashikuar të 
kontratës së tillë është si vijon:  
5.1. në rastin kontratës me afat të caktuar deri në dyzet e tetë (48) muaj ose më 

pak, vlera e përgjithshme e parashikuar e kontratës gjatë kohëzgjatjes së saj;  
5.2. në rastin e kontratës me afat të pacaktuar ose me afat më të gjatë se dyzet e 

tetë (48). muaj, vlera e parashikuar mujore e shumëzuar me dyzet e tetë 
(48).  

6. Autoriteti kontraktues nuk do të zgjedhë ose përdorë metoda të vlerësimit, që kanë 
për qëllimin zvogëlimin e vlerës së kontratës për shërbime nën kufirin e përcaktuar 
në nenit 19 të këtij ligji; as pala kontraktuese nuk do të bëjë ndarjen e kërkesave të 
prokurimit për shumën e shërbimeve të ofruara me qëllim të zvogëlimit të vlerës së 
kontratës për shërbime nën kufirin e përcaktuar në nenit 19 të këtij ligji.  

 
Neni 18 

Llogaritja e Vlerës së Parashikuar të Kontratës së Punëve 
 
1. Vlera e parashikuar e një kontrate të propozuar të punëve është e barabartë me 

çmimin e parashikuar që do të paguhet nga autoriteti kontraktues për të gjitha 
punët, shërbimet, produktet si dhe lëndët e tjera që mbulohen nga ajo; duke 
përfshirë – në rast të një kontrate të punëve – lëndët e nevojshme për ekzekutimin 
e kontratës në fjalë që duhet ti vihen në dispozicion kontraktuesit të punëve nga 
autoriteti kontraktues. Gjatë përcaktimit të vlerës së parashikuar të një kontrate të 
propozuar të punëve, autoriteti kontraktues do t’i përfshijë të gjitha elementet e 
çmimit përfundimtar që mund të parashikohen në mënyrë të arsyeshme, që do të 
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paguhet nga autoriteti kontraktues për punët, shërbimet, produktet dhe lëndët e 
tilla, duke përfshirë çfarëdo dhe të gjitha taksat, doganat dhe tarifat e tjera.  

2. Kur një punë nën-ndahet në disa pjesë, dhe secila prej tyre është lëndë e kontratës 
së veçantë, vlera e përgjithshme e parashikuar e të gjitha sasive të tilla, duhet të 
shfrytëzohet për klasifikimin e secilës kontratë, në kuadër të nenit 19 të këtij ligji.  

3. Kur kontrata e propozuar e punëve përmban një klauzolë të mundësisë, baza për 
përcaktimin e vlerës së parashikuar të kontratës merret shuma maksimale e 
mundshme e përgjithshme që duhet të paguhet në bazë të kontratës së propozuar të 
punëve, përfshirë çdo shumë që do të duhej të paguhej si rezultat i ushtrimit të 
klauzolës së mundësisë.  

4. Kur parashikohet që një kontratë e punëve mund të zgjatet ose rifillohet ose të 
pasohet nga një kontratë pasardhëse për punë te reja në kuadër nenit 35.2.4 të këtij 
ligji, si bazë për përcaktimin e vlerës së parashikuar të kontratës do të merret 
shuma maksimale e mundshme e përgjithshme e punëve të mbuluara me kontratë 
si dhe vlera maksimale e të gjitha punëve të tilla të parashikuara shtesë.  

5. Autoriteti kontraktues nuk do të bëjë ndarjen punëve ose kontratës së punëve me 
qëllim të zvogëlimit të vlerës së punës ose të kontratës së punëve nën kufirin e 
caktuar në nenin 19 të këtij ligji.  

 
Neni 19 

Klasifikimi i Kontratës Publike sipas Vlerës së Parashikuar 
 
1. “Kontratë me vlerë të madhe” konsiderohet me sa vijon:  

1.1. kontrata e furnizimit ose kontrata e shërbimeve, vlera e parashikuar e së 
cilës është e barabartë ose më e madhe ose mund të pritet që të jetë e 
barabartë ose më e madhe se njëqind njëzet e pesë mijë (125.000) Euro; ose  

1.2. kontrata për punë, vlera e parashikuar e së cilës është e barabartë me ose më 
e madhe se, ose që me arsye mund të pritet të jetë e barabartë me ose më e 
madhe se pesëqind mijë (500.000) Euro.  

2. “Kontratë me vlerë të mesme” konsiderohet me sa vijon:  
2.1. kontrata e furnizimit ose kontrata e shërbimeve vlera e parashikuar e së cilës 

është e barabartë me ose më e madhe se, ose që me arsye mund të pritet të 
jetë e barabartë me ose më e madhe se dhjetë mijë (10.000) Euro, por më e 
vogël se njëqind e njëzet e pesë mijë (125.000) Euro; ose  

2.2. kontrata për punë, vlera e parashikuar e së cilës është e barabartë ose më e 
madhe se, ose që me arsye mund të pritet të jetë e barabartë me ose më e 
madhe se dhjetë mijë (10.000) Euro, por më e vogël se pesëqind mijë 
(500.000) Euro.  

3. Kontratat në vijim konsiderohen “kontrata me vlerë të vogël”: Çdo kontratë 
publike vlera e parashikuar e së cilës është e barabartë me ose më e madhe se, ose 
me arsye pritet të jetë e barabartë me ose më e madhe se një mijë (1.000) Euro, por 
më e vogël se dhjetë mijë (10.000) Euro.  

4. Kontratat në vijim konsiderohen “kontrata me vlerë minimale”: Çdo kontratë 
publike vlera e parashikuar e së cilës është më e vogël se, ose me arsye pritet që të 
jetë më e vogël se një mijë (1.000) Euro.  
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Neni 20 
Klasifikimi i Konkursit të Projektimit sipas Vlerës 

 
1. “Konkurs i projektimit me vlerë të madhe” konsiderohet me sa vijon:  

1.1. konkursi i projektimit që organizohet si pjesë e procedurës që shpie drejt ose 
që përfshinë shpalljen e kontratës fituese për shërbime, vlera e parashikuar e 
së cilës është e barabartë me ose më e madhe se, ose që me arsye pritet të 
jetë e barabartë me ose më e madhe se njëqind e njëzet e pesë mijë 
(125.000) Euro; ose  

1.2. konkursi i projektimit në të cilin shuma e përgjithshme e çmimeve të 
konkursit dhe e pagesave për pjesëmarrësit është e barabartë me ose më e 
madhe se, ose me arsye pritet të jetë e barabartë me ose më e madhe se 
njëqind mijë (100.000) Euro.  

2. “Konkurs i projektimit me vlerë mesatare” konsiderohet me sa vijon:  
2.1. konkursi i projektimit që organizohet si pjesë e procedurës që shpien drejt 

ose përfshin dhënien e kontratës së shërbimeve vlera e parashikuar e së cilës 
është e barabartë me ose më e madhe se, ose me arsye pritet të jetë e 
barabartë ose më e madhe se dhjetë mijë (10.000) Euro, por më e vogël se 
njëqind e njëzet e pesë mijë (125.000) Euro; ose  

2.2. konkursi i projektimit në kuadër të së cilit shuma e përgjithshme e çmimeve 
dhe pagesave për pjesëmarrësit është e barabartë ose më e madhe se, ose me 
arsye pritet të jetë e barabartë me ose më e madhe se dhjetë mijë (10.000) 
Euro por më pak se njëqind mijë (100.000) Euro. 

3. Konkursi i projektimit që nuk përfshihet në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni 
konsiderohet “konkurs i projektimit me vlerë të vogël”. 

 
Neni 21 

Kufizimet për zbatimin e Neneve 16-20 
 
1. Autoriteti kontraktues mund t’i zbatojë nenet 16-20 vetëm për qëllim të 

klasifikimit të një kontrate publike ose një konkursi projektimi si kontratë me vlerë 
të madhe, të mesme, të ulët ose minimale. Dispozitat e neneve 16-20 nuk mund të 
zbatohen për qëllime të tjera.  

2. Gjithashtu, të gjitha informatat në lidhje me përllogaritjen specifike ose të 
përgjithshme të vlerës së një kontrate publike ose një konkursi të projektimit, si 
dhe të gjitha informatat mbi fondet në dispozicion për financimin e kontratës ose 
konkursit të projektimit, nuk duhet të zbulohen para asnjë personi deri në 
përmbylljen e aktivitetit të prokurimit. Mirëpo, autoriteti kontraktues duhet të 
sigurojë këto të dhëna për KRPP-në, AQP-në, ekspertin shqyrtues, OSHP-në ose 
një gjykatë, menjëherë pas kërkesës së këtyre të fundit.  
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KREU V 
AUTORIZIMI PËR INICIMIN E NJË AKTIVITETI TË PROKURIMIT 

DHE NËNSHKRIMIN E KONTRATËS PUBLIKE 
 

Neni 22 
Inicimi i aktivitetit të prokurimit 

 
1. Për çdo aktivitet të prokurimit të autoritetit kontraktues, ZKA duhet të caktojë një 

person që të shërbejë si Zyrtar Autorizues për atë aktivitet të prokurimit. Gjatë 
caktimit të Zyrtarit Autorizues, ZKA duhet të përmbush të gjitha kushtet e 
parapara në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë si dhe 
në Rregullat Financiare të shpallura nga Thesari. Zyrtari Autorizues nuk e 
autorizon Zyrtarin e Prokurimit që të iniciojë aktivitetin e propozuar të prokurimit 
para se ZKA i autoritetit kontraktues t’i ketë dorëzuar Zyrtarit Autorizues 
Deklaratën përkatëse të Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e 
Fondeve të nënshkruar nga ZKA dhe ZKF i autoritetit kontraktues sipas paragrafit 
5. të nenit 9 të këtij ligji.  

2. Pasi ZKA t’i ketë dorëzuar Zyrtarit Autorizues Deklaratën e Nevojave dhe 
Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve të përgatitur në mënyrë të 
rregullt dhe të nënshkruar nga ZKA dhe ZKF, Zyrtari Autorizues e autorizon 
Zyrtarin e Prokurimit që të iniciojë aktivitetin e prokurimit. Zyrtari Autorizues e 
autorizon inicimin e aktivitetit të prokurimit përmes dorëzimit Zyrtarit të 
Prokurimit të një udhëzimi me shkrim për inicimin e aktivitetit të prokurimit së 
bashku me një kopje të Deklaratës së Nevojave dhe Vendosshmërisë për 
Disponueshmërinë e Fondeve të nënshkruar. Zyrtari i Prokurimit do të mban një 
kopje të këtyre dokumenteve në dokumentacionin për prokurimin përkatës. Zyrtari 
Autorizues gjithashtu i dërgon një kopje të udhëzimit të tij me shkrim ZKF-së dhe 
ZKA-së të autoritetit kontraktues si dhe funksionarit më të lartë të autoritetit 
kontraktues, përveç kur ZKA është funksionari më i lartë.  

 
Neni 23 

Zyrtarët e Prokurimit 
 
1. ZKA i autoritetit kontraktues përcakton një person të shërbej si Zyrtar Përgjegjës i 

Prokurimit për autoritetin kontraktues. Nëse punëtorët tjerë të autoritetit 
kontraktues janë nëpunës civil, Zyrtari i Prokurimit gjithashtu është nëpunës civil. 

2. Një person mund të shërbejë si zyrtarë përgjegjës i prokurimit nëse posedon 
diplomë universitare, dhe një certifikatë valide, bazike apo të avancuar të 
prokurimit të lëshuar në pajtim me nenin 25 të këtij ligji.  

3. Asnjë person nuk mund të shërbej si Zyrtar i Prokurimit apo si anëtar i stafit të 
njësisë së prokurimit nëse ai nuk kualifikohet që të merr pjesë në një aktivitet të 
prokurimit në bazë të dispozitave të paragrafit 3. të nenit 65 të këtij ligji. Dy apo 
më shumë autoritete kontraktuese të cilat kanë prokurime të pakta mund të arrijnë 
marrëveshje që të përcaktojnë personin e njëjtë si Zyrtar të Prokurimit.  

4. Asnjë person nuk mund të shërbejë si Zyrtar i Prokurimit ose si punonjës i njësisë 
së Prokurimit përveç dhe përderisa ai të ketë dorëzuar një deklaratë me shkrim nën 
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betim se ai: (i) është i kualifikuar për të shërbyes si Zyrtar i Prokurimit sipas këtij 
neni, (ii) do të ushtrojë aktivitetet e prokurimit të autoritetit kontraktues në mënyrë 
të ndershme dhe të ndërgjegjshme dhe në pajtim të plotë me këtë ligj, dhe (iii) 
menjëherë do të ushtrojë në mënyrë profesionale të gjitha detyrat tjera të 
përcaktuara në këtë ligj. Deklarata nën betim dorëzohet në KRPP, e cila menjëherë 
e regjistron deklaratën dhe i siguron personit në fjalë një vërtetim për regjistrimin e 
deklaratës. KRPP do të mbajë të gjithë deklaratat e dorëzuara sipas këtij paragrafi 
në dokumentacionin publik të KRPP.  

5. Çdo autoritet kontraktues do të sigurojë që personi i cili është caktuar si Zyrtar 
Përgjegjës i Prokurimit të përmbush kërkesat e paragrafit 2. të këtij neni, nuk 
konsiderohet i papërshtatshëm dhe ka ekzekuton deklaratën e kërkuar nga paragrafi 
4. i këtij neni. Çdo autoritet kontraktues do të sigurojë që të gjithë punonjësit tjerë 
të njësisë të Prokurimit nuk konsiderohen të papërshtatshëm dhe gjithashtu kanë 
ekzekutuar deklaratën e kërkuar në paragrafin 4. të këtij neni.  

6. Nëse një Zyrtar i Prokurimit humb të drejtën për të mbajtur këtë pozitë, ZKA 
menjëherë do ta largojë personin në fjalë nga kjo pozitë. Nëse Zyrtari i Prokurimit 
është nëpunës civil, ZKA do të sigurojë që largimi i tij të bëhet në pajtim me Ligjin 
për Shërbimin Civil.  

 
Neni 24 

Zyrtarët e prokurimit gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit 
 
1. Të gjitha aktivitetet e prokurimit janë përgjegjësi të autoritetit përkatës kontraktues 

pavarësisht nga shpërndarja e detyrave brenda autoritetit kontraktues sipas Nenit 
22 të këtij ligji. Kjo nuk zbatohet në rastet kur Ministri i financave e ka caktuar 
AQP-në për kryerjen e një aktiviteti të caktuar të prokurimit sipas këtij ligji. Kurdo 
që AQP kryen aktivitetet e prokurimit në emër të autoritetit kontraktues, 
përgjegjësitë për këto aktivitete i merr përsipër AQP-ja.  

2. Autoriteti kontraktues është përgjegjës për të siguruar që të gjitha aktivitetet e 
prokurimit të autoritetit të tillë kontraktues të ekzekutohen në përputhshmëri të 
plotë me këtë ligj.  

3. Zyrtari i Prokurimit i një autoriteti kontraktues është përgjegjës që menjëherë t’i 
raportojë KRPP-së mbi aktivitetet e prokurimit të autoritetit përkatës kontraktues 
që ekzekutohen në një mënyrë që nuk është në pajtim me këtë ligj.  

4. Në rast të ndonjë arsyeje që një Zyrtar i Prokurimit nuk mund të mbajë më atë post 
për shkaqet e parapara në paragrafin 3. të nenit 23 të këtij ligji, autoriteti 
kontraktues menjëherë do të njoftoi KRPP-në. KRPP do të vendosë nëse ekziston 
ndonjë arsye e tillë, dhe udhëzon në bazë të rastit. Në rast të largimit të zyrtarit të 
prokurimit aplikohen dispozitat e Ligjit të Shërbimit Civil.  

 
Neni 25 

Trajnimi i Zyrtarëve të Prokurimit 
 
1. IKAP në bashkëpunim me KRPP është përgjegjës për zhvillimin e moduleve të 

trajnimit dhe kurrikulës për kualifikimet në prokurim. IKAP dhe KRPP duhet të 
identifikon personat, me përvojë në prokurimin publik, të përshtatshëm për 



 
Ligji Nr. 04/L-042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës 

 75 

mësimdhënie në kurset e prokurimit të hartuara nga KRPP. IKAP duhet të 
aranzhojë zhvillimin dhe mbajtjen e kurseve profesionale të prokurimit me 
kohëzgjatje të paktën pesëmbëdhjetë (15) ditë. KRPP në bashkëpunim me IKAP 
siguron që kurse të tilla të përgatiten dhe mbahen nga një person i trajnuar ose 
organizatë e trajnimeve që ka ekspertizë substanciale në praktikat më të mira 
ndërkombëtare të prokurimit dhe në sistemin e prokurimit të BE-së.  

2. IKAP do të jetë përgjegjës për organizimin e provimeve.  
3. Çdo person i interesuar mund të marrë pjesë në trajnimin profesional të prokurimit. 

Autoriteti Kontraktues duhet që në lidhje me Zyrtarët e Prokurimit të punësuar të 
trajtojë kohën e shpenzuar nga Zyrtari i Prokurimit në trajnim si orar të zakonshëm 
pune dhe ta kompensojë atë njëlloj sikurse të kishte shpenzuar atë kohë në punë. 
Autoriteti kontraktues po ashtu mund t’i ofrojë personit në fjalë, në pajtim me aktet 
e zbatueshme ligjore dhe nën-ligjore edhe kompensim për shpenzimet që 
domosdoshmërisht janë bërë nga personi për pjesëmarrjen në trajnim.  

4. IKAP do të lëshojë “certifikatën themelore profesionale të prokurimit” vetëm për 
personat të cilët i kanë përfunduar në mënyrë të kënaqshme të gjitha kurset 
themelore dhe të cilët rekomandohen nga trajnuesi. IKAP do të lëshojë 
“certifikatën e avancuar profesionale të prokurimit” vetëm për personat të cilët i 
kanë përfunduar në mënyrë të kënaqshme të gjitha kurset e avancuara.  

5. Certifikatat janë të vlefshme për tri (3) vite nëse nuk anulohen më herët në pajtim 
me paragrafin 8. të këtij neni. Personi i cili mban një certifikatë themelore të 
prokurimit dhe i cili nuk arrin të marrë certifikatën e avancuar brenda kësaj 
periudhe tri (3) vjeçare e humb të drejtën për të shërbyer si Zyrtar i Prokurimit 
përderisa ai/ajo të marrë certifikatën e avancuar. Personi i cili mban një certifikatë 
të avancuar dhe që nuk arrin të marrë një certifikatë të re të avancuar brenda kësaj 
periudhe tri (3) vjeçare humb të drejtën për të shërbyer si Zyrtar i Prokurimit 
përderisa ai/ajo të marrë certifikatën e re të avancuar.  

6. Personat të cilët posedojnë një certifikatë ose diplomë të avancuar ose master të 
prokurimit të njohur ndërkombëtarisht janë të përjashtuar nga obligimi për 
certifikim nga IKAP siç është përcaktuar në paragrafët 4. dhe 5. të këtij neni. 
Megjithatë, këta persona janë të obliguar që të marrin pjesë në trajnimin e 
vazhdueshëm të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.  

7. Çdo person mund të marrë pjesë në kurset profesionale të trajnimit në prokurim në 
IKAP nëse ka hapësirë të mjaftueshme pas akomodimit të Zyrtarëve të Prokurimit 
dhe punonjësve të njësive të Prokurimit. IKAP mund të vendosë një tarifë të 
arsyeshme për pjesëmarrje për personat që marrin pjesë në këto kurse. Megjithatë, 
asnjë tarifë nuk mund të vendoset për Zyrtarët e Prokurimit, punonjësit e njësive të 
Prokurimit ose nëpunësit civil. IKAP do t’i sigurojë një kopje të materialeve te 
trajnimit çdo personi të interesuar i cili duhet të paguajë një tarifë të arsyeshme për 
mbulimin e shpenzimeve të kopjimit; megjithatë asnjë pagesë nuk do të kërkohet 
nga personat të cilët janë Zyrtarë të Prokurimit, punonjës të njësive të Prokurimit 
ose nëpunës civil të cilët kanë të drejtë të marrin një kopje të këtyre materialeve 
falas.  

8. Çdo certifikatë e prokurimit e lëshuar nga IKAP mund të anulohet nga OSHP nëse 
konstatohet se personi i cili e posedon atë certifikatë nuk i plotëson ose më nuk i 
plotëson kushtet e kualifikimit të përcaktuara në nenin 23 të këtij ligji ose ka bërë 
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një shkelje të rëndë të këtij ligji ose të rregullave të prokurimit. Nëse poseduesi i 
certifikatës është nëpunës civil, procesi i anulimit duhet të bëhet në përputhje të 
plotë me kërkesat e Ligjit për Shërbimin Civil. Nëse poseduesi i certifikatës nuk 
është nëpunës civil, KRPP duhet t’i dërgojë këtij personi një njoftim paraprak me 
shkrim prej nëntëdhjetë (90) ditëve për qëllimin e anulimit të certifikatës së tij/saj; 
ky njoftim i jep personit në fjalë të drejtën e ankesës sipas Ligjit për Procedurën 
Administrative. Nëse pas përfundimit të procedurës së ankesës sipas Ligjit për 
Procedurën Administrative, personi në fjalë është i pakënaqur me rezultatin, 
atëherë ai mund të ankohet për anulimin e certifikatës në Gjykatën Supreme të 
Kosovës. 

9. Në bazë të një kërkese nga një autoriteti kontraktues, KRPP vendos nëse janë 
plotësuar kushtet e kualifikimit të specifikuara në nenin 23 për një certifikatë 
profesionale të prokurimit. Në rast se KRPP konstaton se kushtet e përmendura 
nuk janë plotësuara, KRPP do të dorëzoj rekomandimin e tyre në OSHP me një 
kërkesë për revokimin e certifikatës në pajtim me procedurat e theksuara në 
paragrafin 8. të këtij neni. 

 
Neni 26 

Nënshkrimi i kontratave publike 
 
1. Përveç, siç përcaktohet në paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni, zyrtari përgjegjës i 

prokurimit i një autoriteti kontraktues është i vetmi person i autorizuar që të lidh 
ose të nënshkruajë një kontratë publike në emër të autoritetit të tillë kontraktues. 
Nënshkrimi dokumenton se kontrata është dhënë në pajtueshmëri me ligjin aktual.  

2. Përveç nënshkrimit të zyrtarit përgjegjës të prokurimit të përmendur në paragrafin 
1. të këtij neni, kontratat me vlera të mëdha të autoriteteve kontraktuese duhet që 
gjithashtu të nënshkruhen në emër të autoritetit kontraktues nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ, si dhe Ministri ose autoriteti tjetër përkatës publik. Nënshkrimet e 
përcaktuara sipas këtij Neni, konfirmojnë dhe pranojnë të drejtat dhe detyrimet e 
përcaktuara në kontratë dhe vërtetojnë se kontrata është në pajtim të plotë me këtë 
ligj. Kontratat që nuk nënshkruhen në pajtim me paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni 
janë të pazbatueshme.  

3. Nëse Ministri i financave e cakton AQP-në si organ përgjegjës për kryerjen e një 
aktiviteti të prokurimit, personat e autorizuar për përmbylljen ose nënshkrimin e 
kontratës janë personat e përmendur në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni  

4. Personat e autorizuar që të nënshkruajnë sipas paragrafit 1. dhe 2. ose 3. të këtij 
neni mund të nënshkruajnë kontratën e tillë vetëm nëse përmbushen kushtet 
vijuese:  
4.1. së paku dhjetë (10) ditë kanë kaluar nga data e publikimit të njoftimit për 

dhënien e kontratës; me kusht që, ky kusht të mos aplikohet për prokurimet 
urgjente që sipas nenit 35.2.1 (iii). apo për një aktivitet të prokurimit të 
bazuar në nenin 36. apo për kontrata me vlerë minimale;  

4.2. personat kanë konfirmuar edhe një herë se informatat që gjinden në 
“Deklaratën e Nevojave dhe Vendosmërisë për Disponueshmërinë e 
Fondeve” janë ende të sakta; 

4.3. personat nuk kanë pranuar asnjë komunikatë nga OSHP ose gjykata në të 
cilën thuhet se kontrata nuk duhet nënshkruar. 
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PJESA II 
 

KREU I 
RREGULLAT PER SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE DOSJEN E TENDERIT 

 
Neni 27 

Dosja e Tenderit 
 
1. Përveç siç parashihet në paragrafin 2. të këtij neni autoriteti kontraktues do të 

përpiloj një dosje të tenderit që ofron informatat përkatëse lidhur me kontratën në 
fjalë, duke përfshirë të gjitha termet dhe kushtet materiale të saj, procedurat e 
zbatueshme të prokurimit, çfarëdo kërkese të aplikueshme të përshtatshmërisë ose 
ndonjë kriter të përzgjedhjes, procedurat e ankesës si dhe informatat e tjera 
përkatëse siç kërkohen nga ky ligj ose siç i sheh të domosdoshme autoriteti 
kontraktues. Nëse aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të 
kontratës, dosja e tenderit duhet të përmbajë një kopje të njoftimit të tillë dhe 
informatat e tjera të tilla përkatëse që mund të jenë të nevojshme për të qartësuar 
dhe plotësuar informatat që gjinden në njoftimin e tillë. Autoriteti kontraktues 
duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit, specifikimet teknike të zbatueshme dhe, 
aty ku është e përshtatshme, kërkesat ekzekutuese, mundësinë e varianteve dhe 
informatat lidhur me nën-kontraktimin në pajtim me nenet 28, 29, 30 dhe 31 të 
këtij ligji. 

2. Kushtet e Dosjes së Tenderit sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk zbatohen për 
aktivitetet e prokurimit për kontratat me vlerë minimale.  

3. Pa marrë parasysh se a kërkohet dosja e tenderit apo jo, furnizimet, shërbimet apo 
punët sipas kontratës duhet të përshkruhet me anë të fjalorit të përgjithshëm te 
prokurimit dhe kodeve të duhura. KRPP-ja do të ketë autoritetin për të vendosur 
rregulla mbi këto çështje.  

4. Kurdo që një aktivitet i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të kontratës, 
dosja e tenderit duhet të kompletohet para publikimit të njoftimit të kontratës; 
KRPP-ja mund të vendosë për monitorimin e kësaj dispozite, me akte nënligjore.  

 
Neni 28 

Specifikimet teknike 
 
1. Autoriteti kontraktues do ti parashtrojë të gjitha specifikimet e detyrueshme 

teknike në dosjen e tenderit. Nëse aktiviteti përkatës i prokurimit kërkon 
publikimin e njoftimit të kontratës, autoriteti kontraktues (i) do të parashtrojë 
specifikimet e tilla në njoftimin në fjalë, ose (ii) do të dërgojë një deklaratë të qartë 
që tregon se ku mund të merren specifikimet e tilla teknike. Kurdo që është e 
mundur këto specifikime teknike duhet të definohen në atë mënyre sa që të merren 
parasysh kriteret për mundësinë e qasjes së personave me aftësi të kufizuar apo 
dizajnimin për të gjithë shfrytëzuesit.  

2. Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të 
jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes 
sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. 
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Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike 
që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.  

3. Specifikimet teknike do të formulohen ose duke iu referuar standardit të 
aplikueshëm, specifikimit, miratimit apo referencës teknike që kërkohet sipas 
paragrafit 4 dhe 5 të këtij neni ose si një alternative lidhur me kërkesat e ekzekutuese 
ose funksionale, duke përfshirë karakteristikat mjedisore sipas paragrafit 9. të këtij 
neni. Autoriteti kontraktues mund të zgjedhë që të përdorë standardet ose 
specifikimet tjera sipas paragrafit 4. dhe 5. të këtij neni për karakteristika të caktuara 
dhe kërkesat e ekzekutuese ose funksionale për karakteristika tjera.  

4. Autoritetet kontraktuese do të formulojnë specifikimet teknike duke iu referuar (i) 
një standardi të Kosovës që implementon një standard Evropian, (ii) një standardi 
Evropian. (iii) një miratimi teknik Evropian, (iv) një specifikimi të përbashkët 
teknik, (v) një standardi ndërkombëtar apo (vi) çfarëdo referimi tjetër teknik të 
nxjerrë nga organet Evropiane për standardizim.  

5. Nëse një standard i aplikueshëm, specifikim, ose miratim që kërkohet nga sipas 
paragrafit 4. nuk ekziston, ose nëse përdorimi i tij kërkon që autoriteti kontraktues 
të përdorë materiale ose produkte që nuk janë të përshtatshme me pajisjet që 
tashmë janë në dispozicion ose nëse përdorimi i tyre do të shkaktonte shpenzime të 
tepruara dhe të panevojshme, autoriteti i tillë kontraktues mund të përgatisë 
specifikacionin e tillë teknik duke iu referuar (i) një standardi të Kosovës ose (ii) 
një miratimi teknik të Kosovës.  

6. Nëse një tenderues mund të paraqet në tenderin e tij, përmes çfarëdo mase të duhur 
(siç janë, dosjet teknike ose raport testimi nga një palë e tretë e pavarur), se 
zgjidhja e propozuar nga tenderuesi në mënyrë ekuivalente plotëson kërkesat e 
definuara në specifikim teknik, autoriteti kontraktues nuk mund të refuzoj tenderin 
me arsyetimin se produkti ose shërbimi i ofruar nuk përputhet me specifikimet 
teknike të formuluara duke iu referuar ndonjë specifikimi të përmendur në 
paragrafin 4. dhe 5. të këtij neni.  

7. Autoriteti kontraktues nuk do të përpilojë specifikimet teknike që i referohen një 
artikulli ose burimi të veçantë, ose një procesi të hollësishëm, ose ndonjë shenje 
dalluese, lloji ose origjine të veçantë ose ndonjë prodhimi. Pavarësisht nga e 
mësipërmja, autoriteti kontraktues mundet, që në kushte të jashtëzakonshme, të 
hartojë specifikime teknike ose të bëjë një referim të tillë të veçantë, nëse autoriteti 
kontraktues në mënyrë të qartë vërteton se, nuk është e mundur që të përpilojë një 
specifikim mjaft të saktë dhe të kuptueshëm të lëndës së kontratës përkatëse, në 
pajtim me paragrafin 3-6. të këtij neni ose ndryshe; me kusht që, çfarëdo referimi i 
tillë të shoqërohet me fjalët “ose ekuivalent”  

8. Kërkesat ekzekutuese dhe funksionale duhet të jenë të sakta në mënyrë që të iu 
mundësoj tenderuesve që të përcaktojnë lëndën kryesore të kontratës dhe t'i lejoj 
autoritetet kontraktuese që të shpërblejnë kontratën. Standardet apo specifikimet e 
tjera të paragrafit 4. dhe 5. të këtij neni mund të përdoren si një mjet i ruajtjes së 
përputhshmërisë me kërkesat ekzekutuese apo funksionale.  

9. Kur autoriteti kontraktues e ka parashtruar specifikimin teknik për kërkesat 
ekzekutuese ose funksionale, ai nuk mund të përdorë kërkesat e tilla si arsyetim për 
refuzimin e tenderit, produktit ose shërbimit që është në përputhshmëri me një 
specifikim të përmendur në paragrafin 4. dhe 5. të këtij neni nëse specifikimi i tillë 
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trajton kërkesat e njëjta ekzekutuese ose funksionale dhe është i përshtatshëm. 
Tenderuesi duhet të paraqesë në tenderin e tij, në mënyrën më të përshtatshme (siç 
është ajo e dosjeve teknike ose raportit të testimit nga një palë e tretë e pavarur), që 
produkti ose shërbimi, janë në përputhshmëri me specifikimet e lartpërmendura 
gjithashtu i plotëson kërkesat ekzekutuese ose funksionale të autoritetit 
kontraktues.  

 
Neni 29 

Variantet e specifikimeve teknike 
 
1. Nëse kontrata do ti shpërblehet tenderuesit ekonomikisht më të favorshëm, 

autoritetet kontraktuese mund të autorizojë që tenderuesit të paraqesin variantet.  
2. Autoriteti kontraktues duhet të tregoj në dosjen e tenderit nëse ata autorizojnë 

variante apo jo; variantet nuk do të autorizohen pa këtë indikacion.  
3. Autoritetet kontraktuese që autorizojnë variantet duhet të deklarojnë në dosjen e 

tenderit kërkesat minimale për tu plotësuar nga variantet dhe ndonjë kërkesë 
specifike për prezantimin e tyre.  

4. Vetëm variantet që përmbushin kërkesat minimale të përcaktuara nga këto 
autoritete kontraktuese do të merren në konsideratë. Në procedurat për dhënien e 
kontratave publike për furnizime ose shërbime, autoritetet kontraktuese të cilat 
kanë autorizuar variantet nuk mund të refuzojnë një variant duke u bazuar vetëm 
në atë se, nëse është e suksesshme, më tepër do të shpie në një kontratë shërbimi se 
sa në një kontratë publike për furnizime ose më tepër në një kontratë furnizimi se 
sa një kontrate publike për shërbime.  

 
Neni 30 

Nën-kontraktimi 
 
Tenderuesi duhet të tregojë në tenderin e tij ndonjë pjesë të kontratës që ai ka për 
qëllim të nënkontraktojë palëve të treta dhe secilin nënkontraktues të propozuar. Një 
indikator i tillë nuk ka efekt mbi detyrimin kontraktual nga tenderuesi në lidhje me 
autoritetin kontraktues apo të tjerët. 
 

Neni 31 
Ekzekutimi i kontratave 

 
1. Autoritetet kontraktuese mund të vendosin kërkesa të veçanta në lidhje me 

mënyrën se si kontrata duhet të ekzekutohet, me kusht që kërkesat mos të shkelin 
parimet e Nenit 7 dhe janë paraqitur në dosjen e tenderit. Kërkesat e tilla në lidhje 
me ekzekutimin e një kontrate kanë qëllim të sigurojnë një nivel të caktuar të 
kushteve të punës ose të mbrojtjes së mjedisit.  

2. Autoritetet Kontraktuese mund të referohen në kushtet e performancës së kontratës 
në veçanti atyre të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e 
punëtorëve dhe kushteve të punës të cilat janë në fuqi me ligj apo rregullore në 
Kosovë, me kusht që këto kushte të përfshihen në shpalljen e kontratës dhe në 
specifikimet teknike.  

3. Një Autoritet Kontraktues mund të theksoi në dokumentacionin e kontratës organin 
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apo organet nga të cilat një kandidat apo tenderues mund të marrë informatat e 
duhura për obligimet që kanë të bëjnë me tatimet, mbrojtjen e mjedisit, dispozitave 
të mbrojtjes së punëtorëve dhe për kushtet të cilat janë në fuqi me ligj apo 
rregullore në Kosovë.  

 
KREU II 

LLOJET DHE ZBATUESHMËRIA E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT 
 

Neni 32 
Rregullat e Përgjithshme 

 
1. Gjatë ushtrimit të një aktiviteti të prokurimit, autoriteti kontraktues duhet të 

shfrytëzojë procedurën e hapur ose procedurën e kufizuar. Nëse një dispozitë e 
neneve 34-37 të këtij ligji shprehimisht autorizon shfrytëzimin e një procedure 
tjetër prokurimi, autoriteti kontraktues mund të shfrytëzojë atë procedurë ose 
procedurën e hapur. Ushtrimi i një procedurë të prokurimit duhet të bëhet në pajtim 
të plotë me dispozitat e zbatueshme të këtij ligji.  

2. KRPP-ja do të vendosë rregulla dhe kushte, në përputhje me ligjin e tanishëm dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare, që rregullojnë zbatimin e secilës nga 
procedurat e vendosura të prokurimit nga nenet 32-38 të këtij ligji.  

3. Kurdo që autoriteti kontraktues shfrytëzon një procedurë të përshkruar në nenin 34 
të këtij ligji, autoriteti kontraktues duhet të përfshijë në dosjen e tenderit një 
shpjegim të hollësishëm të arsyetimit të përdorur dhe faktorëve të marrë parasysh 
nga autoriteti kontraktues gjatë procesit të vendosjes se nëse shfrytëzimi i 
procedurës alternative është i duhur dhe i autorizuar sipas këtij ligji.  

4. Nëse, gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit, pranohen më pak se dy (2) 
tenderë të përgjegjshëm ose, kur është e zbatueshme, kërkesa për pjesëmarrje, 
autoriteti kontraktues duhet të anulojë aktivitetin e prokurimit.  

5. Pavarësisht nga kërkesat e përcaktuara në paragrafin 4. të këtij neni kur më pak se 
dy tender të përgjegjshëm apo kërkesa për pjesëmarrje janë dorëzuar në përgjigje 
të një procedure të hapur, procedure të kufizuar apo procedure të negociuar pas 
publikimit të njoftimit për kontratë, me kusht që a) specifikimet e para të kontratës 
nuk ndryshohen b) që autoriteti kontraktues ka demonstruar që për arsye të 
konkurrencës shumë të kufizuar në treg për kontratën në fjalë, një procedurë e re e 
hapur, e kufizuar ose e negociuar pas publikimit të njoftimit për kontratë nuk do të 
rezultoi në ngritje të numrit të tenderëve përgjegjës, kur është e aplikueshme, 
kërkesat për pjesëmarrje, autoriteti kontraktues mundë të anuloi këtë kërkesë. 
Megjithatë KRPP duhet të njoftohet nga autoriteti kontraktues përkatës brenda dy 
ditëve nga dita e vendimit për anulimin e kërkesës.  

 
Neni 33 

Procedurat e hapura dhe të kufizuara 
 
1. Përveç nëse ndonjë dispozitë e neneve 34 – 37, posaçërisht e autorizon përdorimin 

e procedurave tjera të prokurimit, autoriteti kontraktues do të zgjedhë dhe përdorë 
procedurat e hapura ose të kufizuara gjatë zbatimit të aktiviteteve që kanë për 
qëllim dhënien e një kontrate publike.  
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2. Autoriteti kontraktues mund të shfrytëzojë procedurat e kufizuara për të kryer një 
aktivitet prokurimi që çon te dhënia e ndonjë kontrate publike në bazë të faktorëve 
të verifikueshëm dhe pa qëllime diskriminuese.  

3. Pas pranimit të kërkesës për të marrë pjesë, autoriteti kontraktues do të ftojë me 
shkrim që të parashtrojnë tenderin ose propozimin kandidatët të cilët përmbushin 
kriteret e përzgjedhjes të caktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit 
në përputhshmëri me nenin 51 të këtij ligji. Kandidatët që nuk përzgjidhen në këtë 
mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e mëtutjeshme.  

 
Neni 34 

Procedurat e negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës 
 
1. Në raste të veçanta, autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e negociuara 

pas publikimit të një njoftimi të kontratës për të kryer aktivitetin e prokurimit. 
Zyrtari përgjegjës i Prokurimit, në bazë të faktorëve të verifikueshëm dhe pa 
qëllime diskriminuese, duhet që paraprakisht të bëjë konstatim formal me shkrim 
se:  
1.1. për arsye të natyrës së disa shërbimeve të sigurimeve, bankare dhe të 

investimeve, të menaxhmentit, të konsulencës apo shërbimeve tjera 
intelektuale është e pamundur të përgatiten specifikacionet e kontratës në 
mënyrë që të lejojnë dhënien e kontratës duke zgjedhur tenderin më të mirë 
sipas rregullave që drejtojnë procedurat e hapura ose të kufizuara.  

1.2. natyra e shërbimeve ose rreziqet që përcjellin ato nuk lejojnë caktimin 
paraprak të çmimit të përgjithshëm.  

1.3. natyra e shërbimeve financiare, e shërbimeve që përfshinë projektimin e 
punëve ose e shërbimeve tjera intelektuale është e atillë sa nuk mund të 
përgatiten specifikacionet e kontratës në përpikëri në mënyrë që të lejojnë 
dhënien e kontratës duke zgjedhur tenderin më të mirë sipas rregullave që 
drejtojnë procedurat e hapura ose të kufizuara.  

2. Konstatimi me shkrim i kërkuar sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të përfshihet 
në dosjen e tenderit.  

3. Pas pranimit të kërkesave për pjesëmarrje, autoriteti kontraktues do të ftojë me 
shkrim që të parashtrojnë tenderin/propozimin kandidatët të cilët përmbushin 
kriteret minimale te përzgjedhjes të caktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen 
e tenderit në përputhshmëri me nenin 49-54 të këtij ligji Kandidatët që nuk 
përzgjidhen në këtë mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e mëtutjeshme.  

4. Autoriteti kontraktues pastaj do të negociojë me çdo tenderues në përpjekje për të 
përshtatur tenderin/propozimin e tij me kërkesat e caktuara nga autoriteti 
kontraktues në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Gjatë këtij procesi, 
autoritetit kontraktues do t’i kërkohet të identifikojë dhe t’i jap kontratën 
tenderuesit që dorëzon tenderin/propozimin më të mirë dhe që është ekonomikisht 
më i përshtatshmi.  

5. Gjatë negociatave, autoriteti kontraktues do të sigurojë se të gjithë tenderuesit 
trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të drejtë dhe se të gjithë tenderuesit kanë 
qasje të barabartë dhe me kohë në informatat e njëjta, me përjashtim të informatave 
që lidhen me ose që janë pjesë e ndonjë tenderi konkurrues.  
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6. Me kusht që mundësia është përcaktuar në njoftimin për kontratë ose në dosjen e 
tenderit, autoriteti kontraktues mund të merr masa që procedurat e negociuara të 
përdoren në faza të njëpasnjëshme me qëllim që të reduktohet me kohë numri i 
tenderëve të negociuar duke aplikuar kriteret e dhënies që janë specifikuar në 
njoftimin e kontratës ose dosjen e tenderit.  

 
Neni 35 

Procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës 
 
1. Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e negociuara pa publikimin e 

njoftimit të kontratës për të ushtruar aktivitetin e prokurimit vetëm pasi që të jetë në 
pajtim me këtë nen. KRPP duhet të njoftohet nga autoriteti kontraktues në fjalë 
brenda dy ditëve nga data kur vendimi për përdorimin e procedurave të tilla është 
marrë. Autoriteti kontraktues duhet që në njoftim të ofrojë një shpjegim të 
hollësishëm të fakteve të konsideruara dhe justifikimin për përdorimin e procedurës.  

2. Autoriteti kontraktues mund të përdor procedura të negociuara pa publikimin 
paraprak të njoftimit të kontratës për ushtrimin e aktiviteteve të prokurimit që kanë 
për qëllim dhënien e:  
2.1. çfarëdo kontrate publike:  

(i) nëse, për arsye objektive dhe të detyrueshme teknike ose artistike, 
kontrata duhet ti ipet një operatori të caktuar ekonomik;  

(ii) nëse, për arsye të mbrojtjes së të drejtave të pronës intelektuale apo 
industriale apo të drejtave ekskluzive, kontrata mund t’i ipet vetëm 
një operatori të caktuar ekonomik;  

(iii) nëse, për aq sa është shumë e nevojshme për arsye të emergjencave 
ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të verifikueshme 
të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga 
autoriteti përkatës kontraktues, autoriteti i tillë kontraktues nuk 
mund ta japë kohën e kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë 
tjetër që parashtrohet në këtë ligj. Me kusht që kjo dispozitë të mos 
mund të shfrytëzohet nëse rrethanat që e kanë krijuar situatën 
emergjente ekstreme mund t’u atribuohen veprimeve neglizhente 
ose të qëllimta ose lëshimeve të autoritetit kontraktues.  

2.2. një kontrate për furnizim:  
(i) për dërgesa shtesë nga furnizuesit fillestar kur dërgesat e tilla shtesë 

janë zëvendësime për produktet ose instalimet e dërguara ose kur 
përbëjnë një zgjatje të dërgesave aktuale të produkteve ose 
instalimeve nëse ndryshimi i furnizuesit domosdo kërkon nga 
autoriteti kontraktues që të pranojë produktet ose instalimet që kanë 
karakteristika të ndryshme teknike ose karakteristika të tjera që janë 
materialisht të ndryshme nga produktet ose instalimet që janë blerë 
më parë, dhe këto ndryshime do të rezultonin në mospërputhshmëri 
apo vështirësi teknike të jashtëzakonshme në funksionim dhe 
mirëmbajtje. Më kusht që, sidoqoftë, ky nen 35.2.2(i) të mund të 
përdoret vetëm për të mbuluar një ose më shumë kontrata për 
dërgesa shtesë që vetëm, ose së bashku, e kanë një vlerë që nuk 
është më e madhe se dhjetë përqind (10%) e vlerës së kontratës që 
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mbulonte dërgesat fillestare; ose  
(ii) Nëse autoriteti përkatës kontraktues është operator i shërbimeve 

publike, për blerjen e mallrave në një treg mallrash, vend-shkëmbim 
mallrash apo platformë ose sistem të ngjashëm tregtar.  

2.3. një kontrate të shërbimeve:  
(i) që pason nga një konkurs projektimi i ushtruar përmes procedurave 

të hapura ose të kufizuara, dhe që kërkohet, sipas rregullave në fuqi, 
t’i epet kandidatit të suksesshëm.  

(ii) që do ti epet një autoriteti kontraktues që sipas një akti legjislativ 
ose rregullativ normativ ose nën-normativ e gëzon një të drejtë 
ekskluzive për të siguruar shërbimin e tillë.  

2.4. një kontrate të shërbimeve ose punëve:  
(i) për zbatimin ose ekzekutimin e shërbimeve ose punëve shtesë që 

nuk ishin përfshirë as në konceptimin fillestar të një projekti të 
punëve të dhënë më parë dhe as të paraqitura në kontratën përkatëse 
të punëve që është përmbyllur më parë, por të cilat, përmes 
rrethanave të paparashikuara, janë bërë të nevojshme për kryerjen e 
shërbimeve ose punëve të përshkruara në projektin ose kontratën e 
tillë. Me kusht që ky nen 35.2.4 (i) të mund të shfrytëzohet vetëm 
nëse (a) kontrata që i mbulon shërbimet ose punët e tilla shtesë ti 
ipet operatorit ekonomik që është duke i ekzekutuar shërbimet ose 
punët fillestare dhe (b) shërbimet ose punët e tilla shtesë, teknikisht 
ose ekonomikisht nuk mund të ndahen nga kontrata kryesore pa i 
shkaktuar dëme autorietit kontraktues apo (c) kur punët apo 
shërbimet e tilla, edhe pse të ndara nga ekzekutimi i kontratës 
origjinale, janë rreptësisht të domosdoshme për atë kompletim. Më 
tutje, me kusht që, ky nen 35.2.4(i) të mund të shfrytëzohet vetëm 
për të mbuluar një ose më shumë kontrata për shërbime ose punë 
shtesë që vetëm ose së bashku kanë një vlerë që nuk është më e 
madhe se dhjetë përqind (10%) e vlerës së kontratës fillestare.  

(ii) për punë apo shërbime të reja që bëjnë pjesë në përsëritjen e punëve 
apo shërbimeve të ngjashme dhe që iu besuan operatorit ekonomik 
të cilit i njejti autoritet kontraktuese i dha kontratën fillestare, me 
kusht që punët e tilla të janë në përputhje me një projekt bazik për të 
cilin kontrata origjinale ishte dhënë sipas procedurës së hapur ose të 
kufizuar. Sa më heret që projekti i parë të është paraqitur për tender, 
përdorimi i mundshëm i kësaj procedure do të deklarohet dhe 
kosotja totale e parashikuar e punimeve apo shërbimeve pasuese 
duhet të merren në konsideratë nga autoritetet kontraktuese, kur ata 
të aplikojnë rregullat e vlerësimit të Kapitullit 4. Autoritetet publike 
mund të përdorin këtë procedurë vetëm gjatë një periudhe prej dy 
viteve pas përfundimit të kontratës fillestare. Me kusht që, 
sidoqoftë, neni 35.2.4 (ii) mund të shfrytëzohet vetëm për të 
mbuluar një ose më shumë kontrata për shërbime të reja që, vetëm 
ose së bashku kanë një vlerë që nuk është më e madhe se dhjetë 
përqind (10%) e vlerës së kontratës të mëhershme të shërbimeve.  
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3. Ekzekutimi i një procedure të negociuar pa publikimin e njoftimit të kontratës në 
asnjë mënyrë nuk e liron autoritetin kontraktues nga detyrimi i tij që (i) të luajë një 
rrol aktiv në përcaktimin e kushteve të kontratës, veçanërisht sa ka të bëjë me 
çmimet, afatet e pranimit, sasitë, karakteristikat teknike dhe garancionet, (ii) të 
sigurojë që çmimi i kontraktuar nuk është më i lartë se çmimi përkatës i tregut, dhe 
(iii) të vlerësojë me kujdes kualitetin e produktit, shërbimit ose punës në fjalë.  

 
Neni 36 

Procedurat për kuotimin e çmimeve 
 
1. Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat për kuotimin e çmimeve për të 

ushtruar një aktivitet të prokurimit që ka për qëllim dhënien e një kontrate të 
punëve, furnizimeve ose shërbimeve me vlerë minimale ose të vogël nëse:  
1.1. në rast të kontratave për punë përfshinë vetëm riparime apo mirëmbajtje, 

ose  
1.2. në rast të mallrave ose shërbimeve (i) mallrat ose shërbimet përkatëse 

aktualisht janë në dispozicion nga operatorët ekonomik, (ii) mallrat ose 
shërbimet përkatëse nuk ka nevojë që të prodhohen ose përpunohen 
posaçërisht, në mënyrë që t’i përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktues, 
dhe (iii) vetëm ekziston një treg për mallrat ose shërbimet e tilla.  

2. Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë njëkohësisht, së paku tre (3) operatorëve 
ekonomik një kërkesë më shkrim për kuotimin e çmimeve dhe, aq sa është e 
mundshme, sa më shumë operatorëve ekonomik sa është e nevojshme për të 
siguruar se konkurrenca efektive për kontratën përkatëse nuk dëmtohet.  

3. Autoriteti kontraktues do t’i zgjedhë operatorët e tillë ekonomik dhe përndryshe të 
kryejë aktivitetin e prokurimit në një mënyrë që nuk ka për qëllim që të 
diskriminojë kundër një apo më shumë operatorëve ekonomik.  

4. Operatori ekonomik që nuk e ka marrë kërkesën për kuotimin e çmimeve që u 
është dërguar operatorëve të tjerë ekonomik, ka të drejtë që, menjëherë pasi që ta 
kërkojë, të marrë kërkesën e tillë për kuotimin e çmimeve nga autoriteti përkatës 
kontraktues. Operatori ekonomik që nuk e ka marrë kërkesën për kuotimin e 
çmimeve, kërkesë kjo që u është dërguar operatorëve të tjerë ekonomik, gjithashtu 
ka të drejtë që të dorëzojë një kuotim të çmimeve si përgjigje ndaj kërkesës së tillë, 
edhe nëse operatori ekonomik e ka marrë kopjen e kërkesës ose informacion mbi 
kërkesën për kuotimin e çmimeve nga dikush tjetër dhe jo nga autoriteti 
kontraktues.  

5. Kërkesa me shkrim për kuotimin e çmimeve do të: (i) përshkruajë, në 
përputhshmëri me nenin 28, punët, mallrat ose shërbimet, (ii) informojë të gjithë 
operatorët ekonomik se kuotimet e tyre duhet të përmbajnë një shumë të 
përgjithshme të çmimit të saktë që autoriteti kontraktues duhet ta paguajë në 
mënyrë që të marrë mallrat ose shërbimet përkatëse dhe se shuma e tillë e çmimit 
të saktë duhet të përfshijë çfarëdo dhe të gjitha tatimet dhe doganat e aplikueshme 
si dhe të gjitha tarifat e tjera të transportimit, sigurimit, instalimit ose tarifat, 
ngarkesat ose shpenzimet e tjera të çfarëdo lloji; dhe (iii) specifikojë datën deri në 
të cilën duhet të dorëzohen kuotimet e çmimeve.  

6. Për një aktivitet të prokurimit që ushtrohet sipas paragrafit 1 të këtij neni, data deri 
në të cilën duhet të pranohet të gjitha kuotimet e çmimeve duhet që të mos jetë më 
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pak se pesë (5) ditë nga data e dërgimit të kërkesës për kuotimin e çmimeve.  
7. Nëse, në një aktivitet të prokurimit që ushtrohet sipas paragrafit 1 të këtij neni më 

pak se tre (3) operatorë ekonomik që rregullisht i ofrojnë punët, mallrat ose 
shërbimet përkatëse në treg dorëzojnë kuotime të përgjegjshme të çmimeve më 
shkrim në apo para afatit të fundit kohor të specifikuar në kërkesën për dorëzimin e 
kuotimeve të çmimit, autoriteti kontraktues do të anulojë aktivitetin e prokurimit. 
Në raste të tilla, nëse autoriteti kontraktues ende dëshiron që të prokurojë mallrat 
ose shërbimet përkatëse, atëherë ai do të fillojë një aktivitet të ri të prokurimit për 
mallrat ose shërbimet e tilla.  

8. Operatori ekonomik mund të dorëzojë vetëm një kuotim të çmimeve gjatë 
aktivitetit përkatës të prokurimit. Operatori ekonomik nuk mund të ndryshojë 
kuotimin e tij të çmimeve pasi që kuotimi i tillë të jetë dorëzuar.  

9. Për qëllime të aplikueshmërisë së dispozitave të tjera të këtij ligji, kërkesa për 
kuotim të çmimeve do të formohet në “ftesën për tenderim”. 

 
Neni 37 

Procedurat për kontratat me vlerë minimale 
 
KRPP është e autorizuar që në rregullat e prokurimit publik të përcaktojë një procedurë 
të veçantë për të rregulluar dhënien e kontratave me vlerë minimale. KRPP do të 
sigurojë që procedurat e tilla përmbushin kushtet e Neneve 6 dhe 7 të këtij ligji. 
 

Neni 38 
Kontratat Publike Kornizë 

 
1. Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurën e hapur, të kufizuar apo të 

negociuar për të dhënë një kontratë publike kornizë. Kontrata publike kornizë nuk 
do të mund të jepet duke përdorur çfarëdo procedure tjetër.  

2. Asnjë kontratë publike kornizë nuk do të ketë kohëzgjatje më shumë se 36 muaj. 
Kontrata publike kornizë nuk mund të zgjatet apo të ri-përtërihet dhe kushtet e saj 
nuk mund të ndryshohen.  

3. Autoriteti kontraktues mund shpërbleje një kontrate publike kornizë kur ka në plan 
të shpërbleje disa kontrata identike gjatë periudhës që do të përfshihet nga kontrata 
publike kornizë, dhe konkluzioni i një kontrate publike kornizë që mbulon kontrata 
të tilla do të reduktonte shpenzimet e prokurimit dhe administrimit të autoriteteve 
kontraktuese përkatëse.  

4. Pas dhënies së kontratës në bazë të paragrafit 1. të këtij neni kontrata publike 
kornizë lejon autoritetin kontraktues që gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj të bëjë 
porosi ose të lidh nën-kontrata në bazë të mini-tenderëve.  

5. Kontratat publike kornizë mund ti shpërblehen:  
5.1. një operatori ekonomik dhe në këtë rast duhet të përfshihen të gjitha kushtet 

e nevojshme për të lejuar që porositë të bëhen vetëm në bazë të kontratës, 
ose  

5.2. më shumë se një operatori ekonomik, por të paktën tre, dhe në këtë rast 
duhet të përfshijnë kriteret e dhënies që do të përdoren për mini-tenderë. 
Kontratat e tilla kornizë mund të lënë në mënyrë të qartë disa kushte të 
veçanta të cilat do të përcaktohen në kontratat ndihmese.  
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6. Vetëm operatorët ekonomik që janë palë të kontratës publike kornizë mund të 
marrin pjesë në mini-tenderë, sipas nën-paragrafit 5.2 paragrafi 5 të këtij neni. Në 
rast të përdorimit të mini-tenderëve autoriteti kontraktues i fton të gjithë operatoret 
ekonomik të cilët janë palë të kontratës publike kornizë që të paraqesin ofertat e 
tyre me shkrim. Afati për dorëzimin e ofertave duhet të jetë së paku 5 ditë. 
Autoritetet kontraktuese duhet të shpërblejnë kontratën tek operatori ekonomik që 
ka dorëzuar ofertën më të mirë në bazë të kritereve të dhënies të përcaktuara në 
ftesën për ofertim. Secili shpërblim i kontratës sipas nën-paragrafit 5.2 paragrafi 5 
të këtij neni do ti nënshtrohet kërkesave për njoftim të nenit 41 te këtij ligji, 
kërkesave për nënshkrim të nenit 26 te këtij ligji, dhe dhënia e secilës kontratë të 
tillë ndihmese është subjekt i rregullave të cilat rregullojnë procedurën e shqyrtimit 
të ankesave të përcaktuara në Pjesën IX.  

7. KRPP është e autorizuar dhe ka përgjegjësinë që të zhvilloj dhe shpallë rregullat 
dhe procedurat e nevojshme që qeverisin dhënien dhe përdorimin e kontratave 
publike kornizë. Rregullat dhe procedurat e tilla do të (i) promovojnë konkurrencë 
për kontrata të tilla, (ii) të sigurojnë transparencën dhe përgjegjshmërinë e procesit, 
(iii) të respektojnë dispozitat e zbatueshme të këtij ligji mbi koston ekonomike, 
efikasitetin si dhe parimin e mos-diskriminimit të përcaktuar në nenet 6 dhe 7 të 
këtij ligji; dhe (iv) të jetë në pajtim me praktikat e mira të vendeve anëtare të BE-së 

 
KREU III 

RREGULLAT MBI REKALIMIN DHE TRANSPARENCËN 
 

Neni 39 
Njoftimi Paraprak 

 
1. Kur një autoritet kontraktues ka për qëllim dhënien, gjatë periudhës së ardhshme 

12 mujore të, një ose më shumë kontratave të furnizimit, të shërbimeve apo të 
punëve, që vetëm ose bashkë, kanë një vlerë të parashikuar prej pesë qind mijë 
(500.000) Euro, lidhur me secilën kategori te përmendur autoriteti kontraktues do 
të përgatisë njoftimin paraprak që përcakton:  
1.1. në raste të kontratave të pritura për furnizim, prokurimin e përgjithshëm 

sipas rajonit të prodhimit nga i cili autoriteti kontraktues synon që të 
prokurojë brenda një periudhe të tillë dymbëdhjetë (12) mujore;  

1.2. në raste të kontratave të pritura të shërbimeve, vlerën e parashikuar të 
secilës kategori të shërbimeve të cilën autoriteti kontraktues synon që ta 
prokurojë brenda një periudhe të tillë dymbëdhjetë (12) mujore; dhe  

1.3. në raste të kontratave të pritura të punëve, karakteristikat thelbësore të 
kontratave të punëve të cilat autoriteti kontraktues synon që ti jep brenda një 
periudhe të tillë dymbëdhjetë (12) mujore.  

2. Njoftimi paraprak duhet të përgatitet në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. 
Autoriteti kontraktues do të sigurojë, që versionet e gjuhëve të një njoftimi 
paraprak, janë në përputhshmëri me këtë ligj dhe se përmbajnë informata 
materialisht identike.  

3. Në rast të njoftimeve paraprake të përshkruara në nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2 
paragrafi 1 të këtij neni autoriteti kontraktues sa më shpejt që është e mundshme 
dhe pas fillimit të vitit përkatës fiskal do të përgatisë njoftimin e tillë paraprak.  
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4. Në rast të njoftimeve paraprake që përshkruhen në nën-paragrafin 1.3 paragrafi 1. 
të këtij neni nenin 39.1.3, autoriteti kontraktues do t’i përgatisë njoftimet e tilla 
paraprake menjëherë pas marrjes së vendimit që e miraton planifikimin e kontratës 
përkatëse të punëve.  

 
Neni 40 

Njoftimi i Kontratës 
 
Kur një autoritet kontraktues synon që të ndërmarrë prokurimin duke përdorur 
procedura të hapura, të kufizuara ose të negociuara pas publikimit të njoftimit të 
kontratës, autoriteti kontraktues do të përgatisë një njoftim të kontratës në gjuhët e 
cekura në Nenin 13. Autoriteti kontraktues do të sigurojë, që versionet në të gjitha 
gjuhët të një njoftimi të kontratës, janë në përputhshmëri me këtë ligj dhe se përmbajnë 
informata materialisht identike. 
 

Neni 41 
Njoftimi mbi Dhënien e Kontratës 

 
Nëse autoriteti kontraktues ka dhënë një kontratë publike duke përdorur procedurat e 
hapura, të kufizuara ose të negociuara, ose procedurat e kuotimit të çmimeve, autoriteti 
i tillë kontraktues brenda dy (2) ditëve pas dhënies së kontratës së tillë, do të përgatisë 
njoftimin mbi dhënien e kontratës në gjuhët e cekura në nenin 13 të këtij ligji. 
Autoriteti kontraktues do të sigurojë, që versionet në të gjitha gjuhët të një njoftimi për 
dhënien e kontratës, janë në përputhshmëri me këtë ligj dhe se përmbajnë informata 
materialisht identike. 
 

Neni 42 
Publikimi i njoftimeve 

 
1. Çdo autoritet kontraktues menjëherë do t’i dorëzojë KRPP-së versionet në të gjitha 

gjuhët të një njoftimi që ka përgatitur sipas nenit 39, 40 ose 41 të këtij ligji. KRPP 
do të vendosë rregulla që e rregullojnë dorëzimin e këtyre njoftimeve.  

2. Brenda dy (2) ditëve pasi që KRPP-ja të ketë pranuar njoftimin në fjalë nga një 
autoritet kontraktues sipas paragrafit 1 të këtij neni, KRPP-ja do t’i publikojë 
versionet në të gjitha gjuhët e njoftimit në fjalë në faqen e KRPP-së në internet dhe 
në Regjistrin e prokurimit Publik. KRPP mundet që brenda afatit të njëjtë kohor të 
kërkojë që autoriteti kontraktues të korrigjojë gabimet apo mangësitë në njoftim. 
Autoriteti kontraktues në rastet e përfshira me paragrafin 4. të këtij neni do të 
publikojë dhe qarkullojë korrigjimet.  

3. Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë njoftimin për dhënien e kontratës, menjëherë 
pasi që ky të përgatitet, të gjitha operatorëve ekonomik që kanë tenderuar. 
Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë operatorëve ekonomik njoftimin në fjalë, 
përmes mjeteve më të shpejta në dispozicion.  

4. Asnjë njoftim dhe asnjë informatë në një njoftim, nuk mund të bëhet publike ose 
t’i zbulohen një personi ose ndërmarrje para se të bëhet publikimi i njoftimit në 
fjalë në përputhshmëri me paragrafin 2. të këtij neni.  



 
Ligjet administrative 

 88 

Neni 43 
Forma dhe Përmbajtja e Njoftimeve 

 
Çdo njoftim do të hartohet në përputhje me formularin standard aplikativ të miratuar 
nga KRPP-ja. 
 

Neni 44 
 

Rregullat e Përgjithshme për Caktimin e Afateve Kohore për pranimin 
e Tenderëve ose Kërkesave për Pjesëmarrje 

 
1. Çfarëdo afati kohor i caktuar nga autoriteti kontraktues për pranimin e tenderëve, 

ose kërkesave për pjesëmarrje duhet të jetë i mjaftueshëm për t’iu dhënë 
operatorëve të interesuar ekonomik, kohë të mjaftueshme për të përgatitur dhe 
dorëzuar dokumentet në fjalë. Gjatë caktimit të afatit kohor, autoriteti kontraktues 
do të marrë parasysh qëllimin dhe kompleksitetin e prokurimit përkatës dhe 
kontratën që do të jepet, si dhe nivelin e vështirësisë dhe/ose kompleksitetit të 
përgatitjes së një tenderi, të përgjegjshëm ose kërkese për pjesëmarrje.  

2. Gjatë një prokurimi që zbaton procedurën e hapur, autoriteti kontraktues do të 
caktojë një afat kohor për pranimin e tenderëve që është:  
2.1. kur kontrata përkatëse është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më pak 

se dyzet (40) ditë; dhe 
2.2. kur kontrata përkatëse nuk është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më 

pak se njëzet (20) ditë. 
3. Gjatë një prokurimi që zbaton procedurat e kufizuara, autoriteti kontraktues do të 

caktojë një afat kohor për pranimin e tenderëve dhe kërkesave për pjesëmarrje që 
është: 
3.1. kur kontrata përkatëse është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më pak 

se njëzet (20) ditë për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe jo më pak 
se dyzet (40) ditë për pranimin e tenderëve; dhe  

3.2. kur kontrata përkatëse nuk është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më 
pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje 
dhe jo më pak se njëzet (20) ditë për pranimin e tenderëve.  

4. Gjatë një prokurimi që zbaton procedurat e negociuara pas publikimit të njoftimit 
të kontratës, autoriteti kontraktues do të caktojë një afat kohor për pranimin e 
kërkesave për pjesëmarrje dhe tenderëve që është:  
4.1. kur kontrata përkatëse është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më pak 

se njëzet (20) ditë për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe jo më pak 
se dyzet (40) ditë për pranimin e tenderëve; dhe  

4.2. kur kontrata përkatëse nuk është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më 
pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje 
dhe jo më pak se njëzet (20) ditë për pranimin e tenderëve.  

5. Gjatë një prokurimi që zbaton procedurat e kuotimit të çmimeve, autoriteti 
kontraktues do të caktojë një kohë për pranimin e tenderëve siç është cekur në 
paragrafin 6. të nenit 36 të këtij ligji.  
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Neni 45 
Rregullat e posaçme për përcaktimin e afatit kohor për pranimin e tenderëve 

të një kontrate publike të përfshirë nga një njoftim paraprak 
 
1. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 44 të këtij ligji, gjatë një aktiviteti të prokurimit 

që zbaton procedurat e hapura ose të kufizuara dhe që ka për qëllim një kontratë 
me vlerë të madhe e cila më parë ka qenë lëndë e njoftimit paraprak, autoriteti 
kontraktues mund të përcaktojë një afat kohor për pranimin e tenderëve, që nuk 
është më i shkurtë se njëzetekatër (24) ditë nga: (i) në rast të procedurave të 
hapura, data e publikimit të njoftimit të kontratës përkatëse, ose (ii) në rast të 
procedurave të kufizuara, data në të cilën ose deri në të cilën të gjitha ftesat për 
tenderim janë dërguar.  

2. Afatet kohore të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni mund të përdoren vetëm 
nëse: (i) njoftimi paraprak në fjalë i përfshin të gjitha informacionet e përcaktuara 
në formularin standard të miratuar nga KRPP dhe (ii) data e publikimit të njoftimit 
të tillë paraprak është jo më pak se dyzet (40) ditë dhe jo më shumë se 
dymbëdhjetë (12) muaj, para publikimit të njoftimit të kontratës përkatëse.  

 
Neni 46 

Rregullat e posaçme për mundësimin e shkurtimit të afateve kohore 
 
1. Nëse ekzistojnë rrethanat që: (i) kërkojnë zbatimin e një aktiviteti të prokurimit në 

raste urgjente; (ii) e bëjnë të pamundur respektimin e afateve kohore të përcaktuara 
në nenin 44 të këtij ligji ose nëse është e aplikueshme edhe në nenin 45 të këtij 
ligji; (iii) nuk shkaktojnë urgjencat e parashikuara nga neni 35.2.1 (iii), nuk mund 
tu atribuohen veprimeve ose mos-veprimeve të autoritetit kontraktues, autoriteti 
kontraktues mundet të zbatojë prokurimin me përdorimin e afateve të përshpejtuara 
kohore që përcaktohen me këtë nen.  

2. Gjatë një aktiviteti të prokurimit që përdor procedurat e hapura të prokurimit, 
autoriteti kontraktues mund të përcaktojë një afat të caktuar kohor për pranimin e 
tenderëve që është:  
2.1. nëse kontrata përkatëse është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më pak 

se 1pesëmbëdhjetë (15) ditë; ose  
2.2. nëse kontrata përkatëse nuk është kontratë publike me vlerë të madhe, jo më 

pak se dhjetë (10) ditë.  
3. Gjatë një aktiviteti të prokurimit që përdor procedurat e kufizuara ose të 

negociuara, autoriteti kontraktues mund të caktojë një afat kohor që: (i) nuk është 
më i shkurtër se pesëmbëdhjetë (15) ditë, për pranimin e kërkesave për 
pjesëmarrje; dhe/ose (ii) nuk është më i shkurtër se dhjetë (10) ditë, për pranimin e 
tenderëve.  

 
Neni 47 

Fillimi i Afatit Kohor për Pranimin Kërkesave për Pjesëmarrje dhe Tenderëve 
 
1. Afatet kohore të caktuara në nenin 44 - 46 të këtij ligji do të kalkulohen në sipas 

Nenit 5 dhe fillojnë si në vijim: 
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1.1. për pranimin e tenderëve në një aktivitet të prokurimit që përdor procedurat 
e hapura, në datën e publikimit të njoftimit të kontratës;  

1.2. për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që 
përdor procedurat e kufizuara ose të negociuara pas publikimit të njoftimit 
të kontratës, në datën e publikimit të njoftimit të kontratës;  

1.3. për pranimin e tenderëve në një aktivitet të prokurimit që përdor procedurat 
e kufizuara ose të negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës, në 
datën kur të gjitha ftesat për dorëzimin e tenderit janë dërguar; dhe  

1.4. për pranimin e tenderëve në një aktivitet të prokurimit që përdor procedurat 
e kuotimit të çmimeve, në datën kur të gjitha ftesat për dorëzimin e 
kuotimeve janë dërguar.  

 
Neni 48 

Dorëzimi i Dosjes së Tenderit 
 
1. Nëse operatori ekonomik me kohë ka parashtruar një kërkesë për të marrë një 

dosje të tenderit që i përmbush kërkesat e përcaktuara në njoftimin e kontratës 
përkatëse nga autoriteti përkatës kontraktues shprehimisht kërkohet që të ia 
dorëzojë operatorit përkatës ekonomik dosjen e kërkuar të tenderit pa pagesë, siç 
vijon:  
1.1. nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është më shumë se 

tridhjetë (30) ditë, jo më vonë se gjashtë ditë pas pranimit të kërkesës së 
tillë;  

1.2. nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është më shumë se njëzet 
(20) ditë por më pak se tridhjetë (30) ditë, jo më vonë se katër ditë pas 
pranimit të kërkesës së tillë; dhe  

1.3. nëse afati kohor për pranimin e tenderëve është më i shkurtër se njëzet (20) 
ditë, jo më vonë se tri (3) ditë pas pranimit të kërkesës së tillë.  

2. Pavarësisht kërkesës së dorëzimit të dosjes së tenderit pa pagesë sipas paragrafit 1 
të këtij neni autoriteti kontraktues mund të vendosë një tarifë në rastet, kur 
shpenzimet për prodhim të materialit të tenderit janë të larta si në rastet, kur ato 
përmbajnë modele apo numër te madh të kopjeve teknike. Shuma e tarifës së 
kërkuar në këto raste nuk bënë të tejkaloj shumën e prodhimit të këtij materiali.  

 
Neni 49 

Mënyra e Dërgimit të Kërkesave për Pjesëmarrje 
 
Kërkesat për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që shpien drejt dhënies së 
ndonjë kontrate publike, mund të paraqiten në mënyrë elektronike, me shkrim ose 
telefaks. 
 

Neni 50 
Dërgimi dhe Përmbajtja e Ftesave për Tender 

 
1. Gjatë procedurave të kufizuara, procedurave të negociuara pas publikimit të 

njoftimit të kontratës dhe procedurave të kuotimit të çmimeve, autoriteti 
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kontraktues njëkohësisht do t’u dërgoj me shkrim të gjithë kandidatëve të zgjedhur 
ftesën për tenderim.  

2. Gjatë procedurave të kufizuara dhe të negociuara pas publikimit të njoftimit të 
kontratës të gjitha ftesat për tenderim do të dërgohen së bashku me dosjen e 
tenderit, përveç nëse autoriteti kontraktues ka bërë të mundshme marrjen e dosjes 
së tenderit në mënyrë elektronike. Nëse autoriteti kontraktues i ka vënë materialet 
e tilla në dispozicion në mënyrë elektronike, ftesa do të përmbajë informacione të 
mjaftueshme që t’i mundësojë kandidatit qasje në këtë material.  

3. Gjatë procedurave të kuotimit të çmimeve, ftesa për tenderim duhet të përmbajë të 
gjitha informacionet materiale që u nevojiten kandidatëve për të dorëzuar kuota të 
përgjegjshme të çmimeve.  

4. Forma dhe përmbajtja e secilit tender, dokument ose informatë tjetër dorëzuar 
kandidatit, duhet të jetë identike me ato që i dorëzohen secilit kandidat tjetër. 
Asnjë kandidat nuk do të ketë më pak ose më shumë qasje në çfarëdo dokumenti 
ose informacioni, sesa cilido kandidat tjetër.  

5. Nëse një aktivitet i prokurimit që përdor procedurat e kufizuara ose të negociuara 
zbatohet me afate të përshpejtuara kohore sipas paragrafit 3. të nenit 46 të këtij 
ligji, autoriteti kontraktues do të dërgojë ftesat për dorëzimin e tenderëve në 
mënyrën më të shpejtë të komunikimit që është e mundur.  

 
Neni 51 

Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes 
 
1. Autoriteti kontraktues duhet të theksojë në njoftimin e kontratës dhe të përcaktojë 

në tërësi në dosjen e tenderit të gjitha kriteret e përzgjedhjes që një operator i 
interesuar ekonomik duhet ti përmbushë për tu konsideruar si i kualifikuar: (i) në 
rast të procedurave të hapura, për dhënien e një kontrate; ose (ii) në rast të 
procedurave të kufizuara ose të negociuara pas publikimit të njoftimit të kontratës, 
për të pranuar një ftesë për tenderim. Të gjitha kriteret e përzgjedhjes duhet të 
kufizohen vetëm në kriteret e nevojshme për të siguruar se vetëm operatorët 
ekonomik që posedojnë aftësitë e nevojshme profesionale, financiare dhe teknike 
për t’i përmbushur kushtet e kontratës përkatëse do të konsiderohen të kualifikuar 
për të marrë një kontratë të tillë ose për marrjen e ftesës për tenderim. Në asnjë 
rast, autoriteti kontraktues nuk duhet që të përfshijë, saktësojë ose përdorë kritere 
të përzgjedhjes që bazohen në konsiderata të tjera përveç atyre të lejuara nga 
dispozitat e neneve 65-70 të këtij ligji.  

2. Autoriteti kontaktues duhet: (i) të përcaktojë në njoftimin e kontratës, aq sa është e 
mundshme, të gjitha dokumentet dhe informatat e tjera që operatorët e interesuar 
ekonomik duhet të dorëzojnë së bashku me tenderin apo kërkesën për pjesëmarrje; 
dhe (ii) të përcaktojë në tërësi në dosjen e tenderit, të gjitha dokumentet dhe 
informatat në fjalë. Të gjitha këto kërkesa për dokumente dhe informata do të 
kufizohen vetëm në aq dokumente dhe informata sa është e nevojshme për ti lejuar 
autoritetit kontraktues që të verifikojë se operatori përkatës ekonomik: (i) nuk 
konsiderohet i papërshtatshëm sipas nenit 65 të këtij ligji, dhe (ii) nëse aplikohet, i 
përmbush kriteret minimale të përzgjedhjes të saktësuara në njoftimin e kontratës 
dhe në dosjen e tenderit. Në asnjë rast njoftimi i kontratës ose dosja e tenderit nuk 
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do të kërkojnë nga operatori i interesuar ekonomik që të dorëzojë dokumente ose 
informata që nuk kërkohen ose nuk janë në përputhshmëri me nenet 65-70 të këtij 
ligji. 

3. Të gjitha kriteret e përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat e kërkuara që 
janë vendosur dhe përshkruar në këtë nen, duhet të jenë drejtpërdrejt relevante dhe 
proporcionale në raport me lëndën e kontratës përkatëse. 

 
Neni 52 

Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës 
 
1. Autoriteti kontraktues në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit do të 

specifikoj kriteret që do të përdoren për dhënie të kontratës. Kriteret mund të jenë 
ose çmimi më i ulët ose tenderi ekonomikisht më i favorshëm.  

2. Nëse autoriteti kontraktues ka specifikuar se kontrata publike do t’i shpërblehet 
operatorit ekonomik që ka paraqitur tenderin ekonomikisht më të favorshëm, 
autoriteti kontraktues në fjalë duhet të specifikojë në njoftimin për kontratë dhe në 
dosjen e tenderit kriteret që do të merren parasysh gjatë vendosjes së fituesit dhe 
peshën që i është dhënë secilit kriter. Sa më shumë që është e mundshme, autoriteti 
kontraktues duhet të specifikojë çdo kriter në mënyrë objektive dhe kuantitative si 
dhe duhet të shprehë peshën që i është dhënë atyre.  

3. Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e 
tenderit mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë 
vetëm kritere që janë relevante në mënyrë direkte me lëndën e kontratës. Kritere të 
tilla mund të jenë në lidhje me p.sh., cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, 
dhe karakteristikat funksionale, karakteristikat e mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, 
efektiviteti i kostos, shërbimet e pas-shitjes dhe asistenca teknike.  

4. Autoriteti kontraktues duhet të sigurojë që të bëje një dallim të qartë në mes 
kritereve të paragrafit 3. të këtij neni dhe kritereve të përzgjedhjes në lidhje me 
aftësitë e përgjithshme profesionale, financiare dhe teknike të themeluara në bazë 
të nenit 51 të këtij ligji dhe se nuk ka përsëritje të këtyre dy kategorive të kritereve.  

 
Neni 53 

Sigurimi i informatave shtese për kandidatët dhe tenderuesit 
 
1. Gjatë përgatitjes së tenderit, çdo operatorë ekonomik mund të bëjë kërkesë me 

shkrim te autoriteti përkatës kontraktues për çfarëdo informate apo sqarim shtesë 
që operatori ekonomik beson se është e nevojshme për përgatitjen ose dorëzimin e 
një tenderi përkatës, me kusht që çdo kërkesë e tillë me shkrim të pranohet nga 
autoriteti kontraktues: 
1.1. Jo më pak se njëzet (20) ditë para datës së caktuar për pranimin e tenderëve, 

nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është dyzet (40) ditë ose 
më gjatë;  

1.2. jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës së caktuar për pranimin e 
tenderëve, nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është 30 ditë 
apo më gjatë por jo më pak se dyzet (40) ditë;  

1.3. jo më pak se dhjetë (10) ditë para datës së caktuar për pranimin e tenderëve, 
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nëse afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është njëzet (20) ditë apo 
më gjatë por më pak se tridhjetë (30) ditë, ose  

1.4. jo më pak se tri (3) ditë para datës së caktuar për pranimin e tenderëve, nëse 
afati i caktuar kohor për pranimin e tenderëve është pesë (5) ditë ose më 
gjatë por jo më pak se njëzet (20) ditë. 

2. Një kërkesë e tillë mund t’i dorëzohet autoritetit kontraktues në mënyrë 
elektronike, me shkrim ose telefaks. 

3. Autoriteti kontraktues do të përcaktojë datën deri te cila datë do të pranojë 
kërkesën nga dosjet tenderuese.  

4. Autoriteti kontraktues menjëherë do të shqyrtojë çfarëdo kërkese të tillë për të 
përcaktuar nëse operatorët ekonomik kanë apo nuk kanë nevojë për informatat 
sqaruese ose plotësues të kërkuar në mënyrë që të përgatisin një tender të 
përgjegjshëm.  

5. Nëse autoriteti kontraktues konstaton se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për 
informatat e kërkuara, autoriteti kontraktues menjëherë do t'i njoftojë mbi 
refuzimin e kërkesës me shkrim operatorit përkatës ekonomik.  

6. Nëse autoriteti kontraktues konstaton se ndonjëra nga informatat e kërkuara 
sqaruese ose plotësuese e cila kërkohet nga operatorët ekonomik për kontraktim 
është e domosdoshme për ta, autoriteti kontraktues menjëherë dhe në të njëjtën 
kohë siguron informata me shkrim, përmes mjeteve më të shpejta të mundshme, të 
gjithë operatorëve ekonomik, që kanë marrë ose kanë pranuar nga autoriteti 
kontraktues dosjen e tenderit përkatës ose ftesën për tenderim. Autoriteti 
kontraktues nuk do të zbulojë identitetin e operatorit ekonomik që i ka kërkuar 
informatat sqaruese.  

7. Nëse, në një aktivitet të prokurimit që përfshin përdorimin e procedurave të 
hapura, të kufizuara ose të negociuara, autoriteti kontraktues u jep informata 
sqaruese ose plotësuese operatorëve ekonomik, dhe afati në të cilin informatat e 
tilla jepen është më i shkurtë se dhjetë (10) ditë nga afati i caktuar për pranimin e 
tenderëve, autoritetit kontraktues do t’i zgjatet afati i tillë për t'i dhënë operatorëve 
ekonomik së paku dhjetë (10) ditë nga dita në të cilën informatat përkatëse jepen 
për t'i dorëzuar tenderët e tyre. Nëse një operator ekonomik ka dorëzuar një tender, 
operatorit të tillë ekonomik do t'i lejohet që të dorëzojë një përmirësim për tenderin 
përkatës, por përmirësimi i tillë kufizohet vetëm në ndryshimet që janë të lidhura 
me informatat e tilla të arsyeshme sqaruese ose shtesë.  

8. Nëse, në një aktivitet të prokurimit që përfshin përdorimin e procedurave të 
kuotimit të çmimeve, autoriteti kontraktues u jep informata sqaruese ose shtesë 
operatorëve ekonomik, dhe data në të cilën informatat e tilla jepen është më shkurt 
se tri (3) ditë nga afati i caktuar për pranimin e tenderëve, autoriteti kontraktues do 
të zgjasë afatin e tillë kohor për t'i dhënë operatorëve ekonomik së paku tri (3) ditë 
nga data në të cilën informatat e tilla, për t'i dorëzuar tenderët e tyre. Nëse 
operatori ekonomik ka dorëzuar një tender, operatorit të tillë ekonomik do t'i 
lejohet që të dorëzojë një ndryshim për tenderin në fjalë, por përmirësimi i tillë 
kufizohet vetëm në ndryshimet që janë të lidhura me informatat e tilla të 
arsyeshme sqaruese ose shtesë.  

9. Nëse, në çfarëdo kohe para afatit të caktuar kohor për pranimin e tenderëve, një 
autoritet kontraktues vendos ose i bëhet me dije - përmes çfarëdo mjeti - se ndonjë 
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nga informatat sqaruese ose shtesë janë të nevojshme për autoritetin kontraktues 
menjëherë dhe në të njëjtën kohë siguron informata me shkrim, përmes mjeteve më 
të shpejta të mundshme, të gjithë operatorëve ekonomik, që kanë marrë ose kanë 
pranuar nga autoriteti kontraktues dosjen e tenderit përkatës ose ftesën për 
tenderim. Në raste të tilla, autoriteti kontraktues do të zgjasë afatin kohor për 
pranimin e tenderëve në përputhje me paragrafin 7. ose 8. të këtij neni, cilado që të 
jetë e aplikueshme  

 
Neni 54 

Njoftimi i Kandidatëve dhe Tenderuesve të Eliminuar 
 
1. Kurdo që një autoritet kontraktues e eliminon një kandidat ose tenderues nga 

pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit, autoriteti i tillë kontraktues 
duhet që menjëherë të njoftojë kandidatin ose tenderuesin me shkrim mbi këtë fakt. 
Njoftimi i tillë duhet që së paku të përmbaje informatat të cilat shpjegojnë arsyet 
përkatëse në përputhshmëri me: 
1.1. në rast të eliminimit të kandidatit, njoftimi do të shpjegojë arsyet për 

refuzimin e kërkesës për pjesëmarrje të atij kandidati.  
1.2. në rast të eliminimit të një tenderuesi që është eliminuar për shkak të 

parregullsive ose përndryshe tenderit të papërshtatshëm, njoftimi do të 
saktësojë mungesat në një tender të tillë.  

1.3. në rast të një tenderuesi të pa-suksesshëm, që ka paraqitur tender të 
përgjegjshëm, njoftimi do të saktësojë karakteristikat dhe përparësitë 
përkatëse të tenderit fitues si dhe emrin e tenderuesit fitues.  

 
Neni 55 

Mënyrat e Komunikimit 
 
1. Përveç gjatë vend-shikimeve ose mbledhjeve para-tenderimit, të gjitha 

komunikimet dhe këmbimet e informacioneve ndërmjet operatorëve ekonomik dhe 
një autoriteti kontraktues do të bëhen: (i) me shkrim – në letër, me faks dhe/ose në 
mënyrë elektronike dhe (ii) në përputhshmëri me të gjitha dispozitat e tjera të 
aplikueshme të këtij ligji.  

2. Nëse autoriteti kontraktues formalisht aranzhon një vend-shikim ose mbledhje 
para-tenderimit për operatorët e interesuar ekonomik, autoriteti kontraktues mund 
të komunikojë në mënyrë gojore me operatorët e interesuar ekonomik të pranishëm 
në vendshikim ose mbledhje para-tenderimit, nëse: (i) të gjithë operatorëve të 
interesuar u është dhënë njoftim i arsyeshëm dhe mundësi e arsyeshme për të 
marrë pjesë në vend-shikim ose në mbledhjen para-tenderimit, (ii) komunikimet 
gojore bëhen në publik dhe në mënyrë transparentë, dhe (iii) menjëherë pas 
komunikimit të tillë gojor, autoriteti kontraktues përgatit një përmbledhje të të 
gjitha aspekteve materiale të komunikimit të tillë dhe të njëjtin ua dërgon apo e vë 
në dispozicion për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik.  

3. Komunikimi dhe këmbimi i tillë i informacioneve, bëhet në mënyrën me të cilën 
sigurohet integriteti i të dhënave dhe sekreti i tenderëve dhe të gjitha 
informacioneve të dhëna nga operatorët ekonomik dhe që autoriteti kontraktues të 
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mund të shqyrtojë përmbajtjen e të gjitha tenderëve ose kërkesave për pjesëmarrje, 
vetëm pas skadimit të afateve të caktuara për pranimin e tyre.  

 
KREU IV 

UDHËHEQJA E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT 
 

Neni 56 
Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve 

dhe Dhënien e Kontratave 
 
1. Të gjitha kontratat publike do të jepen, sipas procedurave të themeluara për një 

seleksionim të tillë, dhe përmes: 
1.1. së pari, vlerësimit të tenderëve dhe kandidatëve sipas kërkesave të 

kualifikimit të specifikuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit 
sipas paragrafit 2. të nenit 51 të këtij ligji, dhe tenderëve sipas specifikimeve 
teknike të kërkuara në bazë të nenit 28 të këtij ligji; 

1.2. së dyti, vlerësimi i tenderëve në përputhshmëri të kritereve të vendosura në 
nenin 60 të këtij ligji.  

2. Në rastin e procedurave të kufizuara dhe procedurave të negociuara pas publikimit 
të njoftimit të kontratë, autoriteti kontraktues do t’i zgjedhë kandidatët që do të 
ftohen për të dorëzuar tender ose propozim, vetëm në bazë të:  
2.1. kritereve të përzgjedhjes të specifikuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dosjen e tenderit në përputhshmëri me paragrafin 2. të nenit 51 të këtij ligji 
dhe  

2.2. dokumenteve, informatave dhe/ose dëshmive mbi kualifikimet e dorëzuara 
nga kandidatët si përgjigje të drejtpërdrejt ndaj kërkesave të parashtruara në 
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet parakualifikuese. Kandidatët që 
nuk zgjidhen në këtë mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e mëtutjeshme. Të 
gjithë kandidatët të cilët konstatohet se i plotësojnë kriteret e specifikuara 
dhe të cilët nuk janë përjashtuar sipas këtij paragrafi, do të ftohen që të 
dorëzojnë tender, përveç nëse numri i këtyre kandidatëve tejkalon numrin 
gjashtë (6). Nëse numri i kandidatëve tejkalon numrin gjashtë (6) atëherë 
autoriteti kontraktues do të ftojë vetëm gjashtë kandidatët më të kualifikuar 
që të dorëzojnë tender. KRPP në rregullat e prokurimit publik do të vendosë 
një procedurë detale që autoritetet kontraktuese duhet ta respektojnë gjatë 
përzgjedhjes në fjalë. KRPP do të sigurojë që procedura e tillë është: (i) në 
përputhshmëri me praktikat më të mira ndërkombëtare, (ii) siguron 
konkurrencë dhe transparencë adekuate, (iii) i zbaton parimin e mos-
diskriminimit, dhe (iv) dhe përndryshe është në përputhshmëri me dispozitat 
aplikative të këtij ligji.  

3. Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të 
kufizuara dhe procedurave të negociuara, pas publikimit të njoftimit të kontratës, 
nuk do të diskualifikohet ose përjashtohen nga procedurat e tilla në baza të ndonjë 
kërkese ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e 
tenderit.  
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Neni 57 
Sigurimi i Tenderit 

 
1. Gjatë një aktiviteti të prokurimit që shpie drejt dhënies së një kontrate me vlerë të 

mesme ose të madhe, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga tenderuesit që të 
depozitojnë siguri (garantim) për tender. Siguria e tenderit që është depozituar nga 
tenderuesi do të konfiskohet, në rast se:  
1.1. autoriteti kontraktues vendos, duke u bazuar në fakte të verifikuara se 

tenderuesi në fjalë i ka dhënë autoritetit kontraktues informacione 
përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese,  

1.2. tenderuesi në fjalë e tërheqë tenderin pas skadimit të afatit të fundit për 
dorëzimin e tenderëve por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së 
tenderit të specifikuar në dosjen e tenderit.  

1.3. tenderuesit në fjalë i është dhënë kontrata përkatëse në bazë të tenderit të tij 
dhe tenderuesi pastaj refuzon ose dështon: (i) që të depozitojë çfarëdo 
sigurie të kërkuar të ekzekutimit që ishte specifikuar në dosjen e tenderit; 
(ii) që të përmbushë çfarëdo kushti tjetër që ishte specifikuar në dosjen e 
tenderit, para nënshkrimit të kontratës përkatëse, ose (iii) që të ekzekutojë 
një kontratë që përputhet më kushtet e specifikuara në dosjen e tenderit.  

2. Nëse autoriteti kontraktues vendos një kërkesë për sigurimin e tenderit, kërkesa e 
tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit. Autoriteti kontraktues do të refuzojë 
dhe nuk do të vlerësojë një tender të pranuar nga një tenderues që nuk e ka 
përmbushur kushtin e depozitimit të sigurisë së tenderit. 

3. Nëse autoriteti kontraktues vendos që të detyrojë depozitimin e sigurisë së tenderit, 
shuma e sigurisë së tillë duhet të jetë jo më pak se tri përqind (3%) dhe jo më 
shumë se pesë përqind (5%) e vlerës së parashikuar të kontratës publike ose 
konkursit të projektimit, por sidoqoftë, ne asnjë rast nuk duhet të jetë më pak se 
njëmijë (1.000) Euro.  

4. Nëse autoriteti kontraktues vendos kusht për siguri të tenderit, autoriteti 
kontraktues duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit:  
4.1. të gjitha kushtet në lidhje me natyrën, formën, shumën si dhe kushtet e tjera 

për sigurinë e tenderit; me kusht që, të gjitha kushtet e tilla të jenë në pajtim 
me këtë ligj dhe rregullat e prokurimit publik;  

4.2. shuma e saktë e sigurimit të tenderit dhe periudha e nevojshme e 
vlefshmërisë për sigurimin e tenderit;  

4.3. afati kohor për pranimin e sigurimit të tenderit, që është i njëjtë me atë për 
pranimin e tenderëve; dhe  

4.4. një deklaratë të rasteve, sipas paragrafin 1. të këtij neni, në të cilat sigurimi i 
tenderit humbet.  

5. Sigurimi i tenderit mund të bëhet në para të gatshme apo formë të ngjashme, si 
p.sh. transfero bankar. Sigurimi i tenderit po ashtu mund të bëhet në formë të çekut 
të vërtetuar, letër krediti ose garancion bankar; sidoqoftë, autoriteti kontraktues 
duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit të gjitha kushtet – e parapara në rregullat e 
prokurimit – që duhet ti përmbushe lëshuesi i çekut, letrës së kreditit apo 
garantimit bankar.  

6. Çdo autoritet kontraktues do të hap, në pajtim me Rregullat Financiare, një 
xhirollogari të veçantë me kamatë në një bankë të licencuar në Kosovë me qëllim 
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të pranimit dhe ruajtjes së fondeve që pranohen si siguri e tenderit ose që pranohen 
përmes, krediti ose garancioni bankar që është depozituar si siguri e tenderit. 
Autoriteti kontraktues menjëherë do t’i depozitojë dhe mbajë të gjitha fondet e tilla 
në xhirollogarinë në fjalë. Autoriteti kontraktues nuk do të kthejë, transferojë, 
përdorojë ose të shfrytëzojë në çfarëdo mënyrë tjetër fondet në fjalë përveç siç 
autorizohet sipas paragrafit 7., 8. dhe 9. të këtij neni.  

7. Nëse nuk ka ndodhur asnjë ngjarje që do të shkaktonte konfiskimin e sigurisë së 
tenderit, siç është cekur në paragrafin 1. të këtij neni, autoriteti kontraktues do të 
kthejë fondet ose dokumentin që është depozituar si siguri e tenderit brenda pesë 
(5) ditëve pas ndodhjes të cilësdo nga këto ngjarje në vijim:  
7.2. skadimi i datës së vlefshmërisë së tenderit;  
7.3. dhënia dhe hyrja në fuqi e kontratës përkatëse publike;  
7.4. anulimi formal ose përfundimi i aktivitetit të prokurimit para dhënies ose 

hyrjes në fuqi të kontratës përkatëse publike; ose  
7.5. tërheqja e tenderit para afatit të fundit kohor për dorëzimin e tenderëve, 

përveç nëse dosja e tenderit në mënyrë eksplicite thotë se tërheqja e tenderit 
nuk lejohet.  

8. Nëse autoriteti kontraktues vendos (zbulon) se ka ndodhur një ngjarje që kërkon 
konfiskimin e sigurisë së tenderit sipas paragrafit 1 të këtij neni autoriteti i tillë 
kontraktues do të (i) njoftojë tenderuesin përkatës me shkrim mbi vendimin e tillë. 
Sidoqoftë, nëse siguria e tenderit në fjalë është deponuar në formë të kredie ose 
siguri bankare, autoriteti kontraktues duhet që së pari të marrë të gjitha masat e 
nevojshme për t’i marrë fondet përkatëse nga lëshuesi i tyre para se t’i dërgojë 
tenderuesit njoftimin e kërkuar nga fjalia e mësipërme. Autoriteti kontraktues do t’i 
lërë fondet e tilla të deponuara në xhirollogarinë e përshkruar në paragrafin 6 të 
këtij neni përderisa tenderuesi përkatës të ketë shpenzuar pa sukses të gjitha të 
drejtat e tij për të apeluar kundër vendimit të autoritetit kontraktues. Pasi që 
tenderuesi t’i këtë shpenzuar pa sukses të drejtat e tij për të apeluar kundër 
vendimit të tillë, dhe nuk është pranuar asnjë urdhër nga OSHP-ja, ose një gjykatë 
kompetente që kërkon nga autoriteti kontraktues që të mos bëjë asnjë sistemim 
tjetër të fondeve në fjalë, autoriteti kontraktues do të: 
8.1. nëse autoriteti kontraktues u nënshtrohet akteve normative mbi çështjet 

publike buxhetore ose çështjet e përvetësimeve, trajtojë konfiskimin e 
depozitit të tillë të sigurisë si gjobë dhe/ose dënim dhe do t’i transferojë 
fondet e tilla në Fondin e Konsoliduar të Kosovës në përputhshmëri me 
dispozitat përkatëse të akteve të tilla; ose  

8.2. nëse autoriteti kontraktues nuk u nënshtrohet akteve të tilla, transferojë 
fondet e tilla të konfiskuara në xhirollogarinë e tij të përgjithshme rrjedhëse 
dhe për qëllime të kontabilitetit dhe tatimore, do t’i trajtojë fondet e tilla të 
konfiskuara të tenderit, si të ardhura të zakonshme.  

 
Neni 58 

Hapja e Tenderëve 
 
1. Tenderët e pranuar në një aktivitet prokurimi të kryer duke përdorur procedurat e 

hapura apo të kufizuara do të hapen vetëm publikisht. Autoriteti kontraktues do të 
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specifikojë në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit vendin dhe kohën e 
hapjes së tenderëve. Nëse autoriteti kontraktues, në përputhshmëri me këtë ligj e 
nxjerr një dokument, duke e autorizuar zgjatjen e afatit kohor për dorëzimin e 
tenderëve,autoriteti i tillë kontraktues, në dokumentin e tillë duhet të specifikojë 
afat të ri kohor për hapjen e tenderëve. Afati i caktuar për hapjen publike të 
tenderëve duhet të jetë menjëherë pas afatit të fundit kohor të caktuar për pranimin 
e tenderëve. Autoriteti kontraktues nuk do të hapë tenderët në çfarëdo vendi tjetër 
ose në çfarëdo kohe tjetër.  

2. Të gjithë tenderët që dorëzohen para afatit të fundit kohor për dorëzimin e 
tenderëve do të hapen në vendin dhe kohën e specifikuar në paragrafin 1. të këtij 
neni. Tenderët që janë dorëzuar pas afatit të fundit kohor nuk do të hapen ose 
shqyrtohen dhe menjëherë do t’i kthehen të pahapura operatorëve ekonomik që i 
kanë dorëzuar ato. Çdo tenderues ka te drejtë që të dërgojë një përfaqësues që të 
vëzhgojë hapjen e tenderëve.  

3. Zyrtari përkatës i prokurimit e bën hapjen e tenderëve. Gjatë hapjes së çdo tenderi, 
Zyrtari i Prokurimit do t’u lexojë me zë atyre që janë të pranishëm: (i) emrin dhe 
vendin e tenderuesit, (ii) çmimin e përgjithshëm të tenderit të specifikuar në 
tenderin e tillë, përveç kur dokumenti përkatës është vetëm komponenti i 
propozimit teknik të tenderit dypjesësh, dhe ndonjë vërejtje. Të gjitha informatat 
që lexohen kështu do të regjistrohen në procesverbalin e hapjes publike të 
tenderëve, i cili në fund të mbledhjes do të nënshkruhet nga Zyrtari përkatës i 
Prokurimit, anëtaret e Komisionit të Hapjes dhe secili përfaqësues i tenderuesit që 
janë të pranishëm në mbledhje. Procesverbali në fjalë menjëherë do të përfshihet 
në shënimet mbi aktivitetin e prokurimit që kërkohen nga paragrafi 1. i nenit 10 të 
këtij ligji dhe kopjet e procesverbalit në fjalë do t’u dërgohen menjëherë të gjithë 
tenderuesve.  

4. Në rastin e tenderëve dypjesësh të cilët përbëhet nga një propozim teknik dhe një 
propozim financiar. Të dyja propozimet duhet të dorëzohen në të njëjtën kohë 
mirëpo në zarfe të veçanta. Autoriteti kontraktues përcakton në dosjen e tenderit se 
propozimet teknike do të hapen në mënyrë publike në një datë ndërsa propozimet 
financiare në një datë tjetër të mëvonshme. Në datën e hapjes së propozimeve 
financiare, Zyrtari i Prokurimit së pari do të bëjë të ditur notat e secilit propozim 
teknik dhe më pas do të hapë propozimet financiare. Kërkesat e paragrafit 3. të 
këtij neni do të aplikohen për të dyja ceremonitë e hapjes.  

 
Neni 59 

Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve 
 
1. Autoriteti kontraktues do të themeloi një Komision Vlerësues për ekzaminimin, 

vlerësimin dhe krahasimin e ofertave.  
2. Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të 

sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë 
që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve. Asnjë ndryshim 
material dhe asnjë aspekt i tenderit nuk duhet të kërkohen ose pranohen nga 
autoriteti kontraktues ose të ofrohen nga një tenderues.  

3. Autoriteti kontraktues do të përmirësojë gabimet në një tenderë të cilat janë 
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tërësisht aritmetike, nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve. 
Autoriteti kontraktues menjëherë do t’i dërgojë të gjithë tenderueseve përkatës një 
njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla.  

4. Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse 
tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në 
njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmja, 
autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) 
përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar 
kushtin material apo aspekin e tenderit ne fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të 
vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga 
karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës 
dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa 
është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të 
tenderëve.  

5. Përveç komunikimeve që janë autorizuar saktësisht nga nenet 34, 35 të këtij ligji 
dhe paragrafi 2. dhe 3. i këtij neni, asnjë komunikim, diskutim ose negociatë e 
çfarëdo lloji nuk mund të mbahen ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një 
operatori ekonomik, në lidhje me një tender të dorëzuar.  

 
Neni 60 

Kriteret për Dhënien e Kontratës 
 
1. Autoriteti kontraktues do t’ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka 

dorëzuar ose:  
1.1. tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët;  
1.2. tenderin ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kritereve dhe peshën që 

është specifikuar në dosjen e tenderit sipas nenit paragrafit 3. të nenit 52 te 
këtij ligji.  

2. Nëse autoriteti kontraktues ka përcaktuar në dosjen e tenderit se kontrata publike 
do ti jepet operatorit ekonomik që dorëzon tenderin e përgjegjshëm ekonomikisht 
më të favorshëm, dhënia e kësaj kontrate do të bëhet vetëm në bazë të kritereve 
dhe peshës së tyre përkatëse të përcaktuar në dosjen e tenderit në pajtim me 
paragrafët 2. dhe 3. të nenit 52 të këtij ligji.  

 
Neni 61 

Tenderët Jo-Normalisht të Ulët 
 
1. Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose duket të jetë jo-

normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim 
tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim: (i) një ndarje të 
elementeve përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, 
sipas paragrafin 2. të këtij neni. 

2. Gjatë përcaktimit nëse një tender është apo duket të jetë jo-normalisht i ulët, 
autoriteti kontraktues do të merr parasysh shpjegimet e dorëzuara nga tenderuesi 
në lidhje me:  
2.1. ekonominë e procesit të prodhimtarisë, të shërbimeve të ofruara dhe/ose të 

metodave të ndërtimit;  
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2.2. çfarëdo zgjidhje teknike që janë ofruar ose zgjedhur;  
2.3. çfarëdo kushte veçanërisht të favorshme që janë në dispozicion për 

tenderuesin për furnizimin e produkteve, sigurimin e shërbimeve, 
ekzekutimin e projekteve të punëve dhe/ose ushtrimin e aktiviteteve të 
ndërtimit që janë duke u prokuruar; dhe/ose  

2.4. origjinalitetin e furnizimeve, shërbimeve, punës ose punëve të propozuara.  
3. Pas marrjes parasysh të informacioneve dhe shpjegimeve që janë dorëzuar nga 

tenderuesi sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse autoriteti kontraktues konstaton se 
tenderuesi ka dorëzuar një shpjegim të mjaftueshëm të bazave të tenderit të tij, 
autoriteti kontraktues duhet të trajtojë tenderin e tillë në mënyrën e njëjtë siç i 
trajton edhe tenderët e tjerë.  

4. Pas marrjes parasysh të informacioneve dhe sqarimeve të dorëzuara nga tenderuesi 
sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse autoriteti kontraktues vendos se tenderi është 
jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të refuzojë tenderin.  

5. Autoriteti kontraktues është i obliguar për të njoftuar KRPP-në brenda dy ditëve që 
nga data e ndonjë refuzimi nën nenin paragrafit 4. të këtij neni. Njoftimi duhet të 
ofrojë informacionin, shpjegimet dhe arsyet e përmendura në atë nen.  

 
Neni 62 

Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit 
 
1. Autoriteti kontraktues mund të përfundojë atë aktivitet të prokurimit i cili nuk do të 

rezultojë në dhënien e kontratës vetëm për njërën nga arsyet:  
1.1. një shkelje e ligjit aktual ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e 

prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një 
amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit, duke përfshirë edhe rastet ku 
një dispozitë e këtij ligji kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit  

1.2. të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime që në masë substanciale 
e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit; 
apo  

1.3. para hapjes së tenderëve, ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është bërë e 
nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive dhe që mund të demonstrohen 
dhe/ose arsyeve që janë jashtë kontrollit të autoritetit kontaktues dhe që nuk 
mund të parashikoheshin në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.  

2. Kur njoftimi i kontratës është publikuar dhe procedura e prokurimit është anuluar 
pa dhënien e kontratës publike, autoriteti kontraktues duhet që të publikojë 
njoftimin e anulimit në formën dhe përmbajtjen e informatave përcaktuar nga 
KRPP-ja, dhe (ii) të përfshijë në të dhënat e prokurimit të kërkuara nga paragrafi 1. 
i nenit 10 të këtij ligji, një deklaratë me shkrim që parashtron me hollësi arsyet 
faktike dhe bazën ligjore për anulimin.  

 
Neni 63 

Siguria e Ekzekutimit 
 
1. Autoriteti kontraktues do të kërkojë nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë 

një kontratë që të depozitojë një siguri të ekzekutimit si parakusht për nënshkrimin 
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dhe hyrjen në fuqi të kontratës së tillë nëse: (i) kontrata e tillë është kontratë e 
punëve; (ii) kontrata e tillë është kontratë e shërbimeve për krijimin e programeve 
kompjuterike, ose; (iii) ekziston rreziku se thyerja e kontratës së tillë do t’i 
shkaktojë dëme substanciale autoritetit kontraktues dhe/ose mund të kërkojë që 
autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë.  

2. Autoriteti kontraktues do të sigurojë që shuma e çfarëdo sigurie të ekzekutimit që 
kërkohet nga paragrafi 1. i këtij neni: (i) të jetë e barabartë me së paku dhjetë 
përqind (10%) të vlerës së kontratës dhe (ii) përndryshe është vendosur në një 
nivel që është në përputhshmëri me praktikat e zakonshme publike dhe afariste të 
aplikueshme ndaj llojit të veçantë dhe lëndës së kontratës përkatëse.  

3. Në rastet e kontratave të mesme apo të mëdha, autoriteti kontraktues do të kërkojë 
nga operatori ekonomik që të bëjë sigurimin e ekzekutimit për përfitimin dhe 
zbatimin e rasteve të autoritetit kontraktues si parakusht të nënshkrimit dhe hyrjen 
në fuqi të kontratave të tilla dhe vlerën e një sigurimi të tillë do të jetë e barabartë 
me dëmet dhe shpenzimet që autoriteti kontraktues parashikon se do ti ketë në rast 
të shkeljes së kontratës nga operatori ekonomik.  

4. Autoriteti kontraktues do të sigurojë që dosja e tenderit dhe kontrata përkatëse 
publike të përmbajnë dispozita detale mbi karakterin, formën, shumën, statusin, 
kushtet, konfiskimin dhe kthimin e çfarëdo sigurie të kërkuar të ekzekutimit. 
Dispozitat e tilla duhet të jenë në përputhshmëri me praktikat e zakonshme publike 
dhe afariste për llojin dhe lëndën e veçantë të kontratës publike. Në veçanti, 
kontrata përkatëse duhet që:(i) të kërkojë nga autoriteti kontraktues që t’i sigurojë 
operatorit ekonomik një njoftim me shkrim mbi çfarëdo pretendimi të tij se 
operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën, dhe (ii) t’i japë 
operatorit ekonomik një afat të caktuar kohor për të korrigjuar dështimin e tillë.  

5. Sigurimi i ekzekutimit mund të bëhet në: (i) para të gatshme apo formë të 
ngjashme, si p.sh, transfer bankar (ii) çek të vërtetuar, letër krediti, bono të 
performancës, ose siguri bankare; të lëshuara nga një bankë me reputacion që merr 
mbi vete ti bëjë pagesën autoritetit kontraktues, pa vërtetime të mëtutjeshme apo 
kushte, dhe pa zbritje, ndonjë shumë deri në shumën e specifikuar, në pranimin e 
kërkesës me shkrim të autoritetit kontraktues në rast se operatori ekonomik është 
në shkelje të obligimeve ndaj autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues duhet 
të përcaktojë në dosjen e tenderit kushtet shtesë që duhet përmbushur nga 
autorizuesi i sigurimeve të ekzekutimit.  

6. Në pajtim me Rregullat Financiare, çdo autoritet kontraktues do të hapë një 
xhirollogari të veçantë me kamatë në një bankë të licencuar në Kosovë me qëllim 
të pranimit dhe mbajtjes së fondeve si siguri e ekzekutimit. Autoriteti kontraktues 
menjëherë do të depozitojë dhe mbajë të gjitha fondet e tilla në shumën e tillë. 
Autoriteti kontraktues nuk do t’i kthejë, transferojë, shfrytëzojë ose t’i përdorë në 
çfarëdo mënyrë tjetër fondet në fjalë, përveç siç është autorizuar saktësisht nga 
paragrafit 8. dhe 9. të këtij neni.  

7. Nëse nuk ka ngjarë asgjë që mund të shkaktojë konfiskimin e sigurisë së 
ekzekutimit, autoriteti kontraktues do t’i kthejë fondet ose dokumentet që janë 
depozituar në formë të sigurisë së ekzekutimit, në përputhshmëri me kushtet e 
kontratës përkatëse.  

8. Nëse autoriteti kontraktues vendos se ka ndodhur një ngjarje që kërkon 
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konfiskimin e sigurisë së ekzekutimit, siç është cekur në kontratën përkatëse, 
autoriteti i tillë kontraktues mund të zbatojë rregulla të tilla të këshilluara nga 
kontrata, letra e kreditit, bono të performances apo sigurimin bankar, apo nga ligji. 
Në pranimin e ndonjë fondi të marrur sipas konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit 
autoriteti kontraktues do të:  
8.1. nëse autoriteti kontraktues u nënshtrohet akteve normative mbi çështjet 

publike buxhetore ose çështjet e përvetësimeve, trajtojë konfiskimin e 
depozitit të tillë të sigurisë së ekzekutimit si gjobë dhe/ose dënim dhe do ti 
transferojë fondet e tilla në Fondin e konsoliduar të Kosovës në 
përputhshmëri me dispozitat përkatëse të akteve të tilla; ose  

8.2. nëse autoriteti kontraktues nuk u nënshtrohet akteve të tilla, të transferojë 
fondet e tilla të konfiskuara në xhirollogarinë e tij të përgjithshme rrjedhëse 
dhe për qëllime të kontabilitetit dhe tatimore, t’i trajtojë fondet e tilla të 
konfiskuara të tenderit, si të ardhura të zakonshme (përgjithshme) të 
autoritetit kontraktues.  

 
KREU V 

KËRKESAT E PËRSHTATSHMËRISË DHE TË KUALIFIKIMIT 
 

Neni 64 
Dëshmitë e kërkesave 

 
Një kandidat ose tenderues do të dëshmoj me certifikatë, vërtetim apo dëshmi të tjera të 
mjaftueshme të kërkuara në mënyrë të arsyeshme nga Autoriteti Kontraktues që: (i) 
arsyet për mos-kualifikim sipas nenit 65 të këtij ligji nuk zbatohen; (ii) të verifikojë 
përshtatshmërinë e tij profesionale, siç kërkohet nga Autoriteti Kontraktues sipas nenit 
66 të këtij ligji; (iii) i plotësojnë kriteret e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues sipas 
nenit 68-71 të këtij ligji. 
 

Neni 65 
Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve 

 
1. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit 

ose të marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë 
ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i saj:  
1.1. ka qenë pjesëmarrës në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së 

tenderit, ose në përgatitjen e ndonjë pjese të tyre, që shfrytëzohet nga 
autoriteti përkatës kontraktues; ose  

1.2. ka pranuar ndihmë për përgatitjen e tenderit ose kërkesës për pjesëmarrje 
nga një person ose ndërmarrje që ka marrë pjesë në përgatitjen e njoftimit të 
kontratës ose dosjes së tenderit ose të ndonjë pjese të ndonjë pjesë të këtyre 
të fundit.  

2. Pavarësisht nga dispozitat e më sipërme, autoriteti kontraktues duhet t’i japë 
operatorit ekonomik që s’kualifikohet sipas paragrafit 1 të këtij neni, një mundësi 
për t’i demonstruar autoritetit kontraktues se ai nuk ka arritur ndonjë përparësi në 
konkurrencë nga pjesëmarrja ose asistenca e tillë. Nëse operatorit ekonomik mund 
të ia demonstrojë këtë bindshëm autoritetit kontraktues, atëherë ai nuk 
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shkualifikohet sipas paragrafit 1 të këtij neni. Të gjitha vendimet e autoritetit 
kontraktues për këtë çështje mund të apelohen para OSHP-së nga operatori 
ekonomik ose ndonjë palë tjetër e interesuar.  

3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit 
ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, 
ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara;  
3.1. është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre 

penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, 
dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara 
në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në 
fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose 
konvente ndërkombëtare;  

3.2. është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo 
është një shkelje e rëndë profesionale;  

3.3. është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre 
penale serioze të pjesëmarrjes në aktivitetet e një organizate kriminale, që 
përkufizohet si asociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe 
kohore dhe që vepron në mënyrë të organizuar me qëllim të përfitimit 
financiar përmes veprimeve që konsiderohen si kriminale ose të 
kundërligjshme në vendin ku ndodhin ato; ose  

3.4. është shpallur fajtor për mashtrim apo një akt të ngjashëm me mashtrim nga 
një gjykatë kompetente;  

3.5. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose 
organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë 
në mënyrë joprofesionale; ose  

3.6. është konstatuar nga një gjykate kompetente se ka bërë keqinterpretime para 
autoriteteve publike në Kosovë ose diku tjetër.  

4. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit 
ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik  
4.1. gjatë dy (2) viteve të kaluara është shpallur nga një gjykatë kompetente si i 

falimentuar ose insolvent, ose aktualisht është në procedurë: (i) të 
falimentimit, (ii) të pranimit të urdhrit për likuidim ose përmbyllje të 
aktiviteteve ose administrimit nga gjykata ose (iii) ndonjë procedurë tjetër të 
ngjashme sipas ligjit të Kosovës ose ndonjë juridiksioni tjetër.  

4.2. me vendim të një gjykate kompetente është likuiduar ose është vënë në 
mbikëqyrje të administratorit;  

4.3. aktualisht ka një marrëveshje ose aranzhim me kreditorët e tij që siguron 
kushte të zgjeruara ose të reduktuara të pagimit nëse mbi kushtet e tilla janë 
pajtuar paraprakisht kreditorët e tillë për shkak se operatori ekonomik më 
parë ka qenë i paaftë që të përmbushë obligimet e tij në afatin e duhur 
kohor;  

4.4. është në një situatë të ngjashme me ato të përshkruara në nën-paragrafët 4.1, 
4.2. të këtij neni; ose  

4.5. të këtij paragrafi që rrjedhin nga një procedurë e ngjashme sipas ligjeve në 
vendin ku është themeluar ose në vendin ku zhvillon veprimtarinë e tij 
afariste; 
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4.6. aktualisht i nënshtrohet një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili 
suspendon pagesat nga ose për një operatori të tillë ekonomik dhe që 
rezultojnë në një humbje të tërësishme ose të pjesshme të të drejtave të 
operatorit ekonomik për të administruar ose disponuar me pasurinë e tij.  

4.7. aktualisht është lëndë e një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili 
suspendon ose redukton pagesat nga ose për operatorët e tillë ekonomik 
nëse procedurat e tilla gjithashtu mund të rezultojnë në vendimin për 
falimentimin ose likuidimin e operatorit ekonomik;  

4.8. gjatë tri viteve të fundit është konstatuar nga një gjykatë kompetente se nuk 
e ka përmbushur një kontratë me ndonjë njësi publike, autoritet publik ose 
ndërmarrje në Kosovë ose diku tjetër;  

4.9. aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim 
social apo tatim në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit 
ekonomik, përveç ku një borxh i tillë është vërtetuar të jetë jo i rëndësishëm 
në Kosovë;  

4.10. është më shumë se nëntëdhjetë (90) ditë me vonesë në pagimin e pagave të 
punonjësve ose në pagimin e obligimeve ndaj një operatori të shërbimeve 
publike në Kosovë;  

4.11. ende nuk e ka zbatuar një vendim të lëshuar nga një gjykatë e Kosovës, 
OSHP-ja ose një panel shqyrtues; ose  

4.12. ka një vend të ushtrimit të veprimtarisë afariste në Kosovë mirëpo nuk 
posedon një certifikatë aktuale dhe të vlefshme të lëshuar nga autoriteti 
publik përgjegjës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë.  

5. Periudhat kohore të përcaktuara në këtë Nen ndërlidhen me periudhën që 
menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës ose, në rast të 
procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, dërgimin ftesës 
për pjesëmarrje ose tenderim.  

 
Neni 66 

Përshtatshmëria Profesionale 
 
1. Kur një operator ekonomik që kërkon të merr pjesë në një aktivitet të prokurimit 

ose në përmbushjen e kontratës publike duhet të regjistrohet në regjistrin 
profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në mënyrë që të zbatojë 
aktivitetet për të cilat një regjistrim i tillë kërkohet, autoriteti kontraktues mund të 
kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti 
përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin 
evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend.  

2. Nëse lëndë e aktivitetit të prokurimit është kontrata publike që përfshin ofrimin e 
shërbimeve profesionale, dhe nëse këto shërbime i takojnë llojit që normalisht 
mund të ofrohen vetëm nga operatori ekonomik që ka autorizimin ose licencën e 
autoritetit publik ose që është anëtar i organizatës së caktuar, autoriteti kontraktues 
mund të kërkojë nga operatorët ekonomik që të ofrojnë dëshmi të arsyeshme se ata 
kanë autorizimin ose licencën e tillë ose se janë anëtarë në vendin e tyre të 
themelimit ose deklaratën nën betim se një kërkesë e tillë nuk ekziston në vendin e 
tyre të themelimit.  
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Neni 67 
Provat Shkresore 

 
1. KRPP përgatit dhe miraton rregullat lidhur me llojet e dokumenteve, provave 

dhe/ose deklaratave që operatori ekonomik duhet ti paraqes për të dëshmuar se ai 
nuk është i përjashtuar sipas dispozitave të nenit 65 të këtij ligji. KRPP-ja po ashtu 
duhet të përgatisë dhe miratojë rregulla për llojet e dokumentacionit që autoriteti 
kontraktues mund të kërkojë nga një operator ekonomik për të dëshmuar 
përshtatshmërinë e tij profesionale sipas nenit 66 të këtij ligji. KRPP-ja duhet të 
sigurojë që sipas rregullave në fjalë të mos kërkohet rreptësisht paraqitja e 
dokumente ose deklarata që nuk janë në dispozicion në vende ose rajone të 
caktuara. KRPP-ja duhet të sigurojë që rregullat në fjalë në masë të arsyeshme tu 
lejojnë operatorëve ekonomik paraqitjen e deklaratave nën betim, deklaratave të 
noterizuara e të ngjashme. Në të gjitha rastet, nga operatori ekonomik kërkohet që 
të pranojë mundësinë e sanksionimit të tij penal dhe civil si dhe përgjegjësinë e tij 
për dënimet dhe dëmet, nëse operatori ekonomik me dashje ose nga pakujdesia 
paraqet një dokument, deklaratë ose raport materialisht të pasaktë ose mashtrues.  

2. Autoriteti kontraktues e s’kualifikon çdo kandidat ose tenderues që nuk paraqet: (i) 
certifikatat ose dëshmitë e nevojshme për të treguar ose konfirmuar se ai nuk 
shkualifikohet sipas nenit 65 të këtij ligji, (ii) certifikatë, dokument ose ndonjë 
provë tjetër të mjaftueshme që në mënyrë të arsyeshme kërkohet nga autoriteti 
kontraktues sipas nenit 66 të këtij ligji me qëllim të verifikimit të përshtatshmërisë 
profesionale të kandidatit ose tenderuesit, ose (iii) prova të mjaftueshme, sipas 
nenit 68 dhe 69 të këtij ligji, që në mënyrë të arsyeshme tregojnë së kandidati ose 
tenderuesi i plotëson kushtet minimale financiare, teknike dhe profesionale të 
përcaktuara në dosjen e tenderit ose në njoftimin e kontratës. 

 
Neni 68 

Gjendja Ekonomike dhe Financiare 
 
1. Autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik që të parashtrojnë 

të dhëna për të treguar se ata i përmbushin kushtet minimale ekonomike dhe 
financiare të specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. Në 
përgjithësi, operatorëve ekonomik u lejohet të plotësojnë këtë kërkesë duke 
paraqitur, nëse është me rëndësi dhe e nevojshme, një ose më shumë nga referencat 
e dhëna në vijim:  
1.1. raportin ose raportet përkatëse nga një ose më shumë banka;  
1.2. evidencë të një police të sigurimit të lëshuar nga një kompani e njohur e 

licencuar e sigurimeve;  
1.3. kopjet e certifikuara të një ose më shumë bilanceve të gjendjes ose 

ekstrakteve nga bilancet e gjendjes nëse kërkohet publikimi i bilanceve të 
tillë të gjendjes në kuadër të ligjit në vendin e themelimit të operatorit 
ekonomik; ose  

1.4. kopjet e raporteve financiare dhe raporteve të menaxhimit të certifikuara 
nga një firmë e njohur e licencuar për kontrollim.  

2. Autoriteti kontraktues do të specifikojë, në njoftimin e kontratës ose në ftesën për 
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tender ose pjesëmarrje, se cilat nga referencat e sipërpërmendura në paragrafin 1 të 
këtij neni, dhe/ose referencat e tjera kërkohen prej tij.  

3. Nëse për ndonjë arsye të vlefshme, operatori ekonomik nuk është në gjendje të 
sigurojë referencat e kërkuara nga autoriteti kontraktues, operatorit ekonomik i 
lejohet që të demonstrojë gjendjen e vetë ekonomike dhe financiare përmes 
dokumentit tjetër që autoriteti kontraktues, në ushtrimin e diskrecionit të tij të 
arsyeshëm, e konsideron të përshtatshëm.  

4. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të 
veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh 
natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai duhet në këtë rast të dëshmojë për 
autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, për 
shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete për këtë qëllim. Në kushte 
të njëjta, një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështeten në kapacitetet e 
pjesëmarrësve në grup të subjekteve të tjera.  

 
Neni 69 

Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale 
 
1. Autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik të sigurojnë 

dëshmi për të treguar se ata i posedojnë kualifikimet minimale të kërkuara dhe 
specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. Gjatë vendosjes së 
kësaj kërkese, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik që 
të sigurojnë, nëse është relevante dhe e nevojshme, njërin ose të gjitha dokumentet 
e specifikuara në këtë nen.  

2. Gjatë udhëheqjes së procedurave që shpien drejt dhënies së kontratës publike në të 
cilën përfshihet livrimin i produkteve, nga operatorët ekonomik mund të kërkohet 
që të dëshmojnë aftësinë e tyre teknike përmes një ose më shumë mjeteve në vijim, 
sipas llojit, sasisë dhe qëllimit të produkteve që duhet të furnizohen: 
2.1. listën me të cilën specifikohen të gjitha furnizimet kryesore të rëndësishme 

të operatorit ekonomik të realizuara në tri vitet e shkuara, duke saktësuar 
produktet e furnizuara, shumën e kontratës, datën dhe pranuesit; (i) kur 
furnizimi është bërë për një autoritet publik në Kosovë ose në një vend 
tjetër, për dëshmi të këtij livrimi shërben kopja e certifikatës (certifikatave) 
të rëndësishme të lëshuar ose të bashkënënshkruara nga autoriteti i tillë; (ii) 
kur furnizimi është bërë për një blerës privat, për dëshmi të këtij livrimi 
shërben kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i 
livrimit të tillë;  

2.2. përshkrimit të pajisjeve teknike të operatorit ekonomik, masave të sigurimit 
të cilësisë dhe pajisjeve për zhvillim;  

2.3. shënimit për përfshirjen e teknikëve dhe organeve teknike, sidomos të atyre 
që janë përgjegjës për kontrollimin e cilësisë;  

2.4. mostrave të produktit, përshkrimeve, prezantimeve grafike dhe/ose 
fotografive të produkteve që duhet të furnizohen, autenticitetit dhe cilësisë 
reprezentuese e cila duhet të vërtetohet nëse këtë e kërkon autoriteti 
kontraktues; dhe/ose  

2.5. certifikatave të hartuara nga institutet zyrtare për kontrollimin e cilësisë ose 
agjencitë kompetente të pranuara që vërtetojnë përshtatshmërinë e 
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produkteve, që qartazi mund të identifikohen duke u bazuar në specifikimet 
dhe standardet përkatëse.  

3. Nëse lidhur me procedurat që shpijnë në dhënien e kontratës publike në të cilën 
përfshihet livrimi i produkteve, të gjitha produktet që duhet të furnizohen janë 
komplekse ose, përjashtimisht, kërkohen për qëllime të posaçme, autoriteti 
kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës që t’i 
nënshtrohen një inspektimi me qëllim të verifikimit të kapaciteteve të tyre 
prodhuese, dhe nëse është e rëndësishme, të pajisjeve të tyre te hulumtimit dhe 
zhvillimit dhe masat për vërtetimin e cilësisë. Inspektimin e tillë, me shpenzimet e 
autoritetit kontraktues, mund ta kryej autoriteti kontraktues ose organi kompetent i 
pavarur në vendin në të cilin themelohet autoriteti ekonomik përkatës.  

4. Në procedurat që shpien në dhënien e kontratës publike në të cilën përfshihet 
sigurimi i shërbimeve, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët 
ekonomik të sigurojnë të dhënat me të cilat dëshmohet aftësia e tyre për sigurimin 
e këtyre shërbimeve; në veçanti, të dhënat mund të kërkohen lidhur me 
shkathtësitë, efikasitetin, kapacitetin, përvojën dhe besueshmërinë. Të dhënat 
përkitazi me aftësitë teknike të operatorëve ekonomik mund të parashtrohen 
përmes një ose më shumë mjeteve në vijim, sipas llojit, sasisë dhe qëllimit të 
shërbimeve që duhet të furnizohen:  
4.1. kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit 

ekonomik dhe, në veçanti, të personit ose personave që drejtpërdrejt është 
ose janë përgjegjës për sigurimin e shërbimeve;  

4.2. listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të 
shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar trevjeçare, duke saktësuar 
llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin; (i) 
kur shërbimet janë siguruar për autoritetin publik në Kosovë ose në vendin 
tjetër, si dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve do të shërbejë kopja e 
certifikatës (certifikatave) përkatëse të lëshuar ose bashkënënshkrura nga 
autoriteti i tillë publik: (ii) kur shërbimet janë siguruar për blerësin privat, 
dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve duhet të jetë kopja e çdo dokumenti 
të nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i sigurimit të tillë;  

4.3. një shënim të personelit teknik ose organeve teknike të përfshira, 
pavarësisht se a i takojnë ose nuk i takojnë drejtpërdrejt operatorit 
ekonomik, sidomos për ata që janë përgjegjës për kontrollimin e cilësisë;  

4.4. raportin mbi fuqinë mesatare punëtore dhe numrin mesatar të personelit 
udhëheqës të operatorit ekonomik për secilin nga tri vitet e fundit;  

4.5. raportin mbi mjetet, stabilimentet ose pajisjet teknike që janë në dispozicion 
të operatorit ekonomik për realizimin e shërbimeve;  

4.6. përshkrimin e masave që do të merren nga operatori ekonomik për të 
siguruar cilësinë dhe pajisjet për hulumtime e zhvillim; 

4.7. përshkrimin e elementeve të kontratës përkatëse që operatori ekonomik 
planifikon që t’i nënkontraktojë; dhe/ose  

4.8. informacione tjera përkatëse dhe te duhura.  
5. Nëse, lidhur me procedurat që shpijnë në dhënien e kontratës publike me të cilën 

përfshihet sigurimi i shërbimeve, të gjitha shërbimet që duhet të furnizohen janë 
komplekse ose, përjashtimisht, kërkohen për qëllime të posaçme, autoriteti 
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kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik pjesëmarrës që t’i 
nënshtrohen një inspektimi me qëllim të verifikimit të kapaciteteve të tyre 
prodhuese, dhe nëse është e rëndësishme, për lehtësirat për hulumtime e zhvillim 
dhe masat për vërtetimin e cilësisë. Inspektimin e tillë, me shpenzime të autoritetit 
kontraktues, mund ta kryej autoriteti kontraktues ose organi i pavarur kompetent i 
pavarur në vendin në të cilin është themeluar operatori ekonomik në fjalë.  

6. Në procedurat që shpijnë në dhënien e kontratës publike në të cilën përfshihet 
realizimi i projekteve të punëve ose realizimi i aktiviteteve ndërtimore, autoriteti 
kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik të sigurojnë të dhënat me të 
cilat dëshmohet aftësia e tyre teknike dhe profesionale për kryerjen e projekteve të 
tilla ose realizimin e aktiviteteve të tilla; në veçanti, autoriteti kontraktues mund të 
kërkojë të dhëna përkitazi me:  
6.1. kualifikimet shkollore dhe profesionale të personelit udhëheqës të operatorit 

ekonomik dhe, në veçanti, të personit ose personave që drejtpërdrejt është 
ose janë përgjegjës për realizimin e projekteve të punës ose për realizimin e 
aktiviteteve ndërtimore;  

6.2. listën me të cilën specifikohen të gjitha projektet e punëve dhe aktivitetet 
ndërtimore të realizuara në periudhën e shkuar trevjeçare, të përcjella me 
certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kënaqshëm të projekteve më të 
rëndësishme të punëve dhe/ose aktiviteteve ndërtimore; certifikatat 
përcaktojnë vlerën, datën dhe vendndodhjen e projekteve të punëve dhe/ose 
aktiviteteve ndërtimore dhe specifikojnë nëse janë kryer dhe/ose 
përmbushur në përputhje me rregullat tregtare dhe janë përfunduar siç 
duhet; sa herë që është e mundur, autoriteti kontraktues mund të obligohet 
që të dakordohet me autoritetin publik kompetent në Kosovë ose në vendin 
tjetër që kopjet e certifikatave përkatëse t’ia paraqes drejtpërdrejtë autoritetit 
kontraktues;  

6.3. raportin për mjetet, stabilimentet dhe pajisjet teknike që janë në dispozicion 
të operatorit ekonomik për realizimin e projektit të punëve ose përmbushjen 
e aktiviteteve ndërtimore;  

6.4. raportin për fuqinë mesatare punëtore dhe numrin mesatar të personelit 
udhëheqës të operatorit ekonomik për secilin nga tri vitet e kaluara;  

6.5. raportin për teknikët ose të njësitë teknike në të cilët mund të thirret 
kontraktuesi për zbatimin e projektit të punëve ose realizimin e aktiviteteve 
ndërtimore, pavarësisht se a i takojnë ose nuk i takojnë operatorit ekonomik; 
dhe/ose 

6.6. informacion tjetër përkatës dhe relevant.  
7. Autoriteti kontraktues në njoftimin e kontratës ose në ftesën për tenderim do të 

specifikojë se cilat referenca (dokumentacione) të saktësuara në këtë nen, i 
nevojiten.  

8. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të 
veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh 
natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për 
autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për 
ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato 
entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën 
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të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë e 
pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera.  

 
Neni 70 

Standardet për Sigurimin e Cilësisë 
 
Po qe se autoriteti kontraktues kërkon dorëzimin e certifikatave të hartuara nga organet 
e pavarura me të cilat vërtetohet përputhshmëria e operatorit ekonomik me një numër 
të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë, autoriteti kontraktues do t’u referohet 
sistemeve për sigurimin e cilësisë që: (i) bazohen në standardet përkatëse Kosovare, 
Evropiane ose ndërkombëtare dhe (ii) të certifikuara nga organet që kryejnë 
veprimtaritë e tyre në pajtim me ato standarde për ushtrimin e aktiviteteve të tyre të 
certifikimit lidhur me aktivitetet e certifikimit. Autoriteti kontraktues do t’i pranojë 
certifikatat e barasvlershme të lëshuara nga cilido organ certifikues pavarësisht nga 
vendi, nëse organi i tillë pranohet nga një shtet anëtar i BE-së. Autoriteti kontraktues 
po ashtu pranon të dhënat e tjera të besueshme për masat e barasvlershme të sigurimit 
të cilësisë nga operatorët ekonomik që nuk kanë qasje ose mundësi për sigurimin e 
certifikatave të tilla brenda afateve të caktuara. 
 

Neni 71 
Grupet e Operatorëve Ekonomik dhe Operatorët e Huaj Ekonomik 

 
1. Grupi i operatorëve ekonomik mund të dorëzojë ftesë për pjesëmarrje ose një 

tender. Nga asnjëri grup i tillë nuk kërkohet që të marrë përsipër ndonjë formë të 
veçantë ligjore për të paraqitur tenderin; mirëpo, nga grupi i përzgjedhur mund të 
kërkohet që të bëjë këtë pasi që të epet kontrata në fjalë, për aq sa kjo është e 
nevojshme, për përmbushjen e mjaftueshme të kontratës.  

2. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i tillë, grupi duhet që së bashku me 
tenderin e tij të dorëzojë një deklarate të nënshkruar nga secili prej anëtarëve, që 
konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në ndonjë 
grup tjetër që merr pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit. Të gjitha autoritetet 
kontraktuese duhet që ta parashtrojë këtë kusht në dosjet e tyre të tenderit. Në rast 
së një anëtar merr pjesë në disa grupe, secili nga grupet përkatëse do të 
konsiderohen të papërshtatshëm.  

3. Të gjithë anëtarët e grupit në fjalë janë së bashku dhe secili veçmas të 
përgjegjshëm para autoritetit kontraktues për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe 
nëse kontrata përkatëse i epet grupit në fjalë, ata gjithashtu janë së bashku dhe 
veçmas të përgjegjshëm për ekzekutimin e kontratës në fjalë. Të gjitha autoritetet 
kontraktuese në dosjet e tyre të tenderit duhet ta përfshijnë një njoftim lidhur me 
këtë çështje.  

4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i 
grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të 
këtij ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit 
sipas nenit 65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues 
sipas neneve 66, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi 
dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit. 
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Neni 72 
Dokumentacioni dhe informacioni shtesë 

 
Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të qartësojë 
certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji. 
 

PJESA III 
RREGULLAT PËR KONKURSET E PROJEKTIMIT 

 
Neni 73 

Dispozitat e Përgjithshme 
 
1. Rregullat për organizimin dhe udhëheqjen e një konkursi për projektim duhet të 

jenë në përputhshmëri me dispozitat e përcaktuara në këtë Pjesë III dhe ato do t’u 
komunikohen të gjithë personave dhe ndërmarrjeve që i përgjigjen njoftimit për 
konkursin e projektimit.  

2. Konkursi i projektimit do të ushtrohet në të njëjtën mënyrë, dhe me të njëjtat afate 
kohore siç ushtrohen aktivitetet e prokurimit për kontratat me vlerë të madhe që 
zbatojnë procedurat e hapura ose të kufizuara.  

3. Nëse, pa kurrfarë qëllimi që të diskriminojë në favor ose kundër një personi ose 
ndërmarrje, autoriteti kontraktues vendos se: (i) konkursi i nevojshëm i projektimit 
mund të sigurohet, furnizohet ose ekzekutohet nga personi ose ndërmarrja me 
kualifikimet adekuate profesionale ose teknike dhe (ii) autoriteti i tillë kontraktues 
do të pranojë vetëm konkurset e dorëzuara nga personat ose ndërmarrjet që i 
posedojnë kualifikimet e caktuara minimale, autoriteti kontraktues do t’i vendosë 
kushtet për kualifikimet e tilla në mënyrë të qartë, objektive dhe jo-diskriminuese 
dhe do t’i publikojë të gjitha kërkesat e tilla në njoftimin për konkursin e 
projektimit.  

 
Neni 74 

Fushëveprimi 
 
Dispozitat e kësaj Pjese vlejnë për të gjitha konkurset e projektimit. 
 

Neni 75 
Njoftimi mbi Konkursin e Projektimit 

 
Kur autoriteti kontraktues planifikon të mbajë një konkurs për projektim, autoriteti 
kontraktues do të përgatisë njoftimin mbi konkursin e projektimit në gjuhët e cekura në 
nenin 13 të këtij ligji. Autoriteti kontraktues menjëherë do të ia dorëzojë KRPP-së 
versionet në të gjitha gjuhët e njoftimit në fjalë. 
 

Neni 76 
Formulari dhe Përmbajtja e Njoftimeve për Konkursin e Projektimit 

 
Të gjitha njoftimet lidhur me konkursin e projektimit do të përpilohen dhe publikohen 
në pajtim me formularin e aplikueshëm standard që miratohet nga KRPP. 
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Neni 77 
Publikimi i Njoftimeve për Konkursin e Projektimit 

 
1. Rregullat që drejtojnë publikimin e një njoftimi për konkursin e projektimit janë të 

njëjta me rregullat e parashtruara në nenin 42 të këtij ligji që e drejtojnë publikimin 
e njoftimeve të kontratës për kontratat që e kanë vlerën e njëjtë me konkursin 
përkatës të projektimit.  

2. Rregullat që drejtojnë dërgimin dhe publikimin e një njoftimi mbi rezultatet e 
konkursit të projektimit janë të njëjta me rregullat e parashtruara në nenin 42 të 
këtij ligji që drejtojnë dërgimin dhe publikimin e njoftimit për dhënien e kontratës, 
për kontratat që e kanë vlerën e njëjtë me konkursin përkatës të projektimit.  

3. Përveç për njoftimet mbi rezultatet e konkursit të projektimit që i janë dërguar një 
pjesëmarrësi nga autoriteti kontraktues, asnjë njoftim dhe asnjë informacion në një 
njoftim, nuk mund të bëhen publike ose të zbulohen para një personi ose 
ndërmarrjeje, para publikimit të tij në përputhshmëri me këtë nen.  

 
Neni 78 

Njoftimi mbi Rezultatet e Konkursit të Projektimit 
 
Autoriteti kontraktues që ka mbajtur konkursin e projektimit, duhet që brenda dy (2) 
ditëve të punës pas përfundimit së konkursit të përgatisë një njoftim lidhur me 
rezultatet e konkursit të projektimit në gjuhët e cekura në nenin 13 të këtij ligji. 
Autoriteti kontraktues menjëherë do ti’a dorëzojë KRPP-së versionet në të gjitha gjuhët 
e njoftimit në fjalë. 
 

Neni 79 
Mjetet e komunikimit 

 
1. I tërë komunikimi dhe këmbimi i informacioneve i përmendur në këtë Pjesë mund 

të kryhet përmes letrës, faksit ose mjeteve elektronike, varësisht sipas zgjidhjes së 
autoritetit kontraktues.  

2. Komunikimi dhe këmbimi i informacioneve të përfshira në kuadër të kësaj Pjese 
do të bëhet në mënyrën me të cilën sigurohet mbrojtja e tërësisë dhe sekretit të të 
gjitha informacioneve të dorëzuara nga pjesëmarrësit, dhe mundësinë që autoriteti 
kontraktues të mund të studiojë përmbajtjen e të gjitha planeve ose projekteve pas 
skadimit të afateve të caktuara për pranimin e tyre.  

3. Autoriteti kontraktues do të sigurojë që njoftimi për konkursin e projektimit dhe 
rregullat e specifikuara në paragrafin 1. të nenit 73 të cekin se, nëse planet ose 
projektet paraqiten përmes mjeteve elektronike, dërguesi është i detyruar që t’i 
paraqes autoritetit kontraktues origjinalin fizik - ose, kur është e përshtatshme 
kopje të të gjitha dokumenteve, certifikatave, dëshmive dhe deklaratave që 
kërkohen nga autoriteti kontraktues jo më vonë se në afatin e caktuar për pranimin 
e planeve ose projekteve.  
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Neni 80 
Përbërja dhe Vendimet e Jurisë 

 
1. Juria duhet të përbëhet nga një numër tek, por në asnjë rast më pak se tre (3) 

persona fizikë. Këta persona do të caktohen nga autoriteti kontraktues dhe ata nuk 
mund të jenë të anëtarësuar në ose të ndërlidhur me ndonjërin nga pjesëmarrësit në 
konkurs. Nëse nga pjesëmarrësit kërkohet që të posedojnë ndonjë kualifikim të 
posaçëm profesional, së paku dy të tretat (2/3) e anëtarëve të jurisë duhet që po 
ashtu të posedojnë atë kualifikim ose barasvlerën e tij.  

2. Juria do të vendosë mbi konkursin vetëm në bazë të kritereve të përshkruara në 
njoftimin për konkursin e projektimit. Identiteti i pjesëmarrësve nuk do të zbulohet 
para anëtarëve të jurisë.  

3. Kriteret për shpërblim të cilat përdoren për konkurs projektimi janë obliguese 
vetëm me kritere matëse dhe peshat të paraqiten në aspekte monetare kurdo që 
është e mundur dhe nuk kufizohen me kriteret e përmendura ne paragrafin 3. të 
nenit 52, pasi që edhe kriteret që ndërlidhen me vlera artistike mund te merren 
parasysh. Vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në 
dosjen e tenderit mund të shfrytëzohen. 

4. Asnjë person jashtë jurisë nuk mund të ndikojë ose të tentojë të ndikojë në 
vendimet e jurisë ose në opinionin e cilitdo nga anëtarët e jurisë  

5. Personave që nuk janë anëtarë të jurisë do t’u zbulohet vetëm vendimi i jurisë. 
Diskutimet e jurisë dhe opinionet e anëtarëve të jurisë gjatë diskutimeve të tilla do 
të mbahen si sekret nga të gjithë anëtarët e jurisë. Asnjëri nga anëtarët e jurisë nuk 
do të zbulojë përmbajtjen e diskutimeve të jurisë para një personi tjetër që nuk 
është anëtar i jurisë, përveç kur kërkohet nga një urdhër me shkrim nga KRPP-ja, 
OSHP, ose një gjykatë kompetente.  

 
PJESA IV 

 
Neni 81 

Aktivitetet e Menaxhimit të Kontratës 
 
1. Autoritetet kontraktuese duhet që si pjesë e përgatitjes së aktivitetit të prokurimit:  

1.1. të prodhojnë një plan të menaxhimit të kontratës, duke përfshirë në veçanti 
çështjet e aspekteve organizative, ekonomike, teknike dhe ligjore të 
menaxhimit të kontratave duke përfshirë në bazë të rrethanave: (i) ekipet e 
menaxhimit të projekteve; (ii) rishikime të shpeshta të kontratës; (iii) 
protokollet për dorëzimin e pajisjeve të autorizuara; (iv) dialogun e rregullt 
me kontraktuesit; (v) përdorimin e standardeve korrekte të cilësisë; (vi) 
menaxhimit të pagesave / kërkesave; (vii) procedurat e ankesave; (viii) 
mjetet e kontrollit të specifikuar në kontratë, dhe (ix) sigurimi i ekzekutimit 
mbahet për defekte / korrigjim dhe  

1.2. përcakton procedurat për këto në vijim sa herë që është e nevojshme: (i) 
inspektimin e vendit të punimeve, materialeve dhe të objekteve të 
prodhimit; (ii) sigurimin e dorëzimit efektiv, ruajtjen dhe sigurinë e 
artikujve të përfshira në kontratë; (iii) caktimi i afatit të dorëzimit; (iv) 
variacionet / ndryshimet.  
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2. Plani i menaxhimit duhet të jetë i rënë dakord midis palëve të kontratës dhe të 
nënshkruhet nga ana e tyre para inicimit të zbatimit të kontratës. KRPP-ja është e 
autorizuar të nxjerrë një formular standard për planin e menaxhimit të kontratës 
dhe rregullat e më tejme që detajojnë dhe plotësojnë temat e përmendura më sipër 
në lidhje me menaxhimin e kontratave.  

3. Plani i menaxhimit të kontratave duhet të paktën të përfshijë: (i) emrin e 
zyrtarit/zyrtarëve të autoritetit kontraktues përgjegjës për menaxhimin e kontratës, 
dhe ku është e aplikueshme, rezidentin e kualifikuar për mbikëqyrje apo 
inxhinierin / inxhinierët e projektit; (ii) numri dhe kategoritë e personelit ndihmës 
në dispozicion të zyrtarit për qëllime të menaxhimit të kontratave, duke përfshirë 
ekspertë teknik të jashtëm të rekrutuar; (iii) një afat kohor ose një plan projekt 
gantogram (ganat charts), diagrame për aktivitetet e menaxhimit të kontratave që 
përfshijnë kohëzgjatjen e kontratës. KRPP-ja monitoron menaxhimin e kontratës.  

 
PJESA V 

AKTIVITETET E PROKURIMIT TË OPERATORËVE 
TË SHËRBIMEVE PUBLIKE 

 
Neni 82 

Fushëveprimi 
 
1. Nenet 83-85 të këtij ligji mund të përdoren vetëm nga Operatorët e Shërbimeve 

Publike dhe jo nga autoritetet tjera kontraktuese. Operatorët e Shërbimeve Publike 
mund të përdorin këto dispozita gjatë dhënies së kontratave të cilat janë në 
mbështetje të aktiviteteve të shërbimit publik. 

2. Një Operatorë i Shërbimeve Publike i angazhuar në një aktivitet të shërbimeve 
publike të theksuar në nenin 4.1.49 (i) të këtij ligji, mund të bëjë prokurimin e 
energjisë elektrike për rrjetin e tyre pa përfillur dispozitat në Pjesën II të këtij ligji. 

 
Neni 83 

Ftesa për tender me anë të Njoftimit Paraprak 
 
1. Njoftimet për kontratë që ftojnë pjesëmarrësit në procedura të kufizuar ose në 

procedura të negociuara pas publikimit të njoftimit për kontratë mund të 
zëvendësohen me një Njoftim Paraprak. Njoftimi Paraprak duhet që në çdo rast: 
(a) ti referohet në mënyrë specifike furnizimeve, punëve ose shërbimeve që do të 
jenë subjekt i kontratës që do të shpërblehet, (b) të tregojë që kontrata to të jepet në 
një tender që përfshinë vetëm operatorët ekonomik të ftuar.  

2. Operatoret e Shërbimeve Publike rrjedhimisht do të ftojnë të gjithë operatorët 
ekonomik të interesuar, së paku brenda dymbëdhjetë (12) muajve pas datës së 
publikimit të Njoftimit Paraprak sipas paragrafit 1. të këtij neni, të konfirmojnë 
interesimin e tyre në bazë të informacioneve të detajuara në kontratën përkatëse 
para fillimit të përzgjedhjes së tenderuesve ose pjesëmarrësve në negociata. 

3. KRPP nxjerr rregullat në lidhje me formatin dhe përmbajtjen e Njoftimit Paraprak 
në raste kur përdoret sipas paragrafit 1. të këtij neni si dhe informatat e kërkuara në 
ftesë sipas paragrafit 2. të këtij neni. 

 



 
Ligjet administrative 

 114 

Neni 84 
Sistemi i Kualifikimit 

 
1. Njoftimet për kontratë dhe përzgjedhja e pjesëmarrësve sipas nenit 56 të këtij ligji 

mundet që në raste të procedurave të cekura në paragrafin 1. të neni 83 të këtij ligji 
të zëvendësohet me një njoftim sipas paragrafit 2. të këtij neni në lidhje me 
sistemin e kualifikimit. Ftesat për tenderë duhet që në ato raste të bëhen vetëm për 
operatorët ekonomik të përfshirë të kualifikuar në një sistem të kualifikimit.  

2. Operatoret e Shërbimeve Publike që dëshirojnë të vendosin një sistem të 
kualifikimit duhet të publikojnë një njoftim i cili i paralajmëron operatorët 
ekonomik për ekzistimin e sistemit dhe i fton ata të aplikojnë për përfshirje. Një 
sistem i kualifikimit duhet të vendoset për një afat maksimal prej tri (3) vitesh dhe 
njoftimet duhet të publikohen çdo vit.  

3. KRPP nxjerrë rregulla në lidhje me formatin dhe përmbajtjen e Sistemit 
Kualifikues kur është e duhur që të përdoret sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

4. Operatoret e Shërbimeve Publike të cilat vendosin dhe praktikojnë një sistem të 
kualifikimit do të sigurojnë që operatorët ekonomik mund të aplikojnë në çdo kohë 
për tu përfshirë në sistem dhe se një numër prej së paku tre operatorë ekonomik të 
kualifikuar do të përfshihen në çdo kohë për të siguruar konkurrencë të mjaftueshme.  

5. Operatori i Shërbimeve Publike duhet që të mbaj me shkrim të dhënat e 
operatorëve ekonomik të kualifikuar, mundësisht të ndara në kategori sipas llojit të 
kontratës për të cilën kualifikimet e tyre janë valide.  

 
Neni 85 

Vlerësimi i Aplikantëve në Sistemin e Kualifikimit 
 
1. Operatorët ekonomik të cilët aplikojnë për përfshirje në sistemin e kualifikimit 

duhet të vlerësohen sipas kërkesave të përshtatshmërisë të përcaktuara për sistemin 
në përputhje me rregullat normale në nenin 56, 65-70 të këtij ligji. Një sistem 
kualifikues mund të përfshijë nivele të ndryshme të kërkesave të përshtatshmërisë 
të cilat vlejnë për lloje të ndryshme të kontratave.  

2. Një grup i operatorëve ekonomik i referuar si në nenin 71 të këtij ligji mund të 
bazohet në kapacitetet e përbashkëta të pjesëmarrësve në grup për të përmbushur 
kërkesat e përcaktuara sipas paragrafit 1. të këtij neni. Marrëveshja sipas paragrafit 
2. të nenit 71 të këtij ligji duhet që në atë rast të përmbajë një premtim se 
kapacitetet e duhura do të jenë në dispozicion të grupit gjatë tërë periudhës së 
validitetit të sistemit të kualifikimit.  

3. Dokumentacioni në lidhje me kërkesat e përshtatshmërisë do të vihet menjëherë në 
dispozicion cilitdo operatorë ekonomik pas kërkesës dhe brenda pesëmbëdhjetë 
(15) ditëve nga data e një kërkese të tillë. Çfarëdo ndryshimi në këto kërkesa duhet 
të publikohet në një njoftim sipas paragrafit 2. të nenit 84 të këtij ligji dhe brenda 
afatit kohorë të mësipërm dokumentacioni i nevojshëm duhet ti komunikohet 
operatorëve ekonomik me kërkesë.  

4. Operatorët ekonomik që kanë aplikuar për përfshirje duhet të informohen rreth 
vendimit mbi aplikimin e tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Në rast se vendimi 
parashikohet të merr kohë më shumë se një muaj, Operatori i Shërbimeve Publike 
duhet të informojë aplikantin, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e 
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aplikimit, për arsyet që justifikojnë vonesën dhe për datën kur aplikimi i tij do të 
pranohet ose refuzohet. Periudha totale nuk lejohet në asnjë rast që të tejkalojë 
katër muaj nga data e aplikimit.  

5. Operatoret e Shërbimeve Publike të cilëve i është refuzuar aplikimi do të 
informohen me shkrim për arsyet për refuzim sa më shpejtë të jetë e mundur dhe 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e refuzimit. Arsyet duhet të bazohen në 
kërkesat e paragrafit 1. të këtij neni.  

6. Operatoret e Shërbimeve Publike mund të largojnë operatorët ekonomik nga 
sistemi i kualifikimit vetëm në raste kur ata nuk i përmbushin më tutje kërkesat e 
paragrafit 1. të këtij neni. Çdo largim i planifikuar duhet të njoftojë me shkrim 
operatorin ekonomik paraprakisht së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës në të 
cilën largimi është planifikuar të ndodhë, së bashku me arsyet që justifikojnë 
vendimin e propozuar.  

 
PJESA VI 

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK 
 

Neni 86 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 

 
1. KRPP është agjenci e pavarur rregullatore, që do të thotë se asnjë zyrtar publik nuk 

mund të ushtrojë ose të përpiqet të ushtrojë ndikim në KRPP në lidhje me ndonjë 
veprim ose vendim të caktuar operacional apo rregullativ të KRPP-së.  

2. KRPP është autoritet publik dhe organizatë buxhetore. KRPP është subjekt i të 
gjitha dispozitave të zbatueshme të ligjeve dhe rregulloreve të Kosovës në të 
njëjtën masë sikurse autoritet e tjera publike ose organizatat buxhetore.  

 
Neni 87 

Funksionet Themelore të KRPP-së 
 
1. KRPP është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e 

përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, dhe i ushtron funksionet 
që i jepen nga ky ligj.  

2. Përveç çështjeve të parapara më lartë, KRPP ka përgjegjësinë dhe autorizimin që:  
2.1. të kryej hetimet e aktiviteteve të prokurimit dhe menaxhimit të kontratave 

për qëllim të monitorimit të zbatimit të këtij ligji;  
2.2. të lëshoj një urdhëresë që kërkon nga zyrtarët e zbatimit të ligjit të asistojnë 

KRPP-në që të sigurojnë përputhshmërinë me një urdhëresë tjetër të KRPP-
së;  

2.3. tu ofroj opinione autoriteteve kontraktuese në lidhje me vendimet e tyre, 
veprat apo anashkalimet gjatë aktiviteteve të prokurimit dhe menaxhimit të 
kontratave;  

2.4. të ekzaminoj raportet nga autoritetet kontraktuese në lidhje me zbatimin e 
paragrafit 4 neni 32 dhe neni 35 të këtij ligji;  

2.5. të vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin adekuat të këtij 
ligji nga autoritetet kontraktuese si dhe rregulla për përdorimin dhe 
ekzekutimin e secilën nga procedurat e përcaktuara në nenet 33-37 të këtij 
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ligji; me kusht që, këto rregulla të jenë në përputhje me kërkesat dhe 
parimet e përcaktuara në këtë ligj si dhe çfarëdo kërkese të detyrueshme të 
BE-se për prokurim;  

2.6. të përgatisë dhe shpërndajë doracakë të prokurimit, udhëzues, formularë dhe 
modele standarde për dokumentet e tenderit dhe të kontratave sipas këtij 
ligji në dobi të autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik;  

2.7. të përforcojë vetëdijen ne mesin e autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve 
ekonomik për legjislacionin e prokurimit publik si dhe objektivat, 
procedurat dhe metodat e tij;  

2.8. t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe 
operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij 
ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP;  

2.9. të nxjerrë dhe publikojë interpretime me shkrim te vendimeve 
administrative për të dyjat, autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik 
për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe çdo dokumenti 
të nxjerrë nga KRPP-ja;  

2.10. të krijojë dhe të mirëmbajë një Regjistër elektronik të Prokurimit Publik që 
shërben si vend për ruajtjen e kopjeve elektronike të të gjitha njoftimeve, 
ftesave, deklaratave, dosjeve të tenderit, raporteve, ankesave dhe vendimeve 
të arkivuara ose të nxjerra në lidhje me çdo aktivitet prokurimi të kryer ose 
të iniciuar nga një autoritet kontraktues;  

2.11. të krijojë sisteme manuale dhe elektronike për monitorimin e zbatimit të 
këtij ligji nga ana e autoriteteve kontraktuese, duke përfshirë përgatitjen e 
formularëve të raportimit që duhet të plotësohen nga të gjitha autoritetet 
kontraktuese subjekte të këtij ligji;  

2.12. të grumbullojë, analizojë dhe publikojë informacionet për procedurat e 
prokurimit publik dhe kontratat publike të dhëna;  

2.13. për çdo vit kalendarik të përgatisë dhe dorëzojë në Qeveri dhe Kuvend një 
raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për atë 
vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për përmirësimin e sistemit të 
prokurimit publik dhe/ose përmirësimin e këtij ligji, raport ky që dorëzohet 
jo më vonë se në fund të Shkurtit të vitit vijues kalendarik;  

2.14. të krijojë dhe mirëmbajë një webfaqe informative në internet që i ofron 
publikut qasje të pa kufizuar në (i) këtë ligj dhe gjithë legjislacionin 
sekondar të nxjerrë sipas këtij ligji, (ii) interpretimet dhe dokumentet e 
përcaktuara në këtë nen dhe (iii) të gjitha informacionet që përmbahen në 
Regjistrin e Prokurimit Publik; 

2.15. të zhvillojë një webfaqe dhe një sistem elektronik informativ në mbarë 
Kosovën për të përmirësuar publikimin e njoftimeve të kërkuara nga ky ligj;  

2.16. të mbështesë IKAP dhe autoritetet tjera publike të trajnimit dhe arsimimit 
për të siguruar arritjen dhe mbajtjen e një niveli të lartë kompetence në 
radhët e zyrtarëve të prokurimit dhe profesionistëve të tjerë të prokurimit 
për zbatimin e praktikave të shëndosha të prokurimit dhe për respektimin e 
këtij ligji;  

2.17. të mbështesë zhvillimin e prokurimit elektronik, ankandit elektronik dhe 
komunikimit brenda fushës së prokurimit publik;  
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2.18. të përgatisë dhe mbajë një listë të autoriteteve kontraktuese që i identifikon 
të gjitha entitetet që janë subjekt i këtij ligji, me kusht që nëse KRPP-ja nuk 
e përfshin një entitet në këtë listë, kjo (mos-përfshirja) të mos vendosë 
çështjes se nëse entiteti është jo autoritet kontraktues në kuptim të këtij ligji; 
dhe  

2.19. të ndër veprojë dhe të bashkëpunojë me organizata të tjera brenda dhe jashtë 
vendit për çështjet që lidhen me prokurimin publik.  

2.20. të zhvilloj dhe implementoj rregullat e detajuara në lidhje me shitjen e 
aseteve të Autoriteteve Kontraktuese.  

 
Neni 88 

Funksionet e Vëzhgimit dhe të Mbikëqyrjes të KRPP-së 
 
1. KRPP ka gjithashtu autoritetin dhe përgjegjësinë të vëzhgojë dhe mbikëqyrë 

zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të nxjerra nga KRPP sipas 
autorizimit të këtij ligji.  

2. Për këtë qëllim, KRPP përgatit dhe zbaton një metodologji dhe mekanizëm të 
përshtatshëm raportimi të mbështetur nga një sistem elektronik i menaxhimit të 
informacionit që i mundëson asaj (i) të vëzhgojë zbatimin e këtij ligji; (ii) të 
përgatisë raporte mbi rezultatet dhe zbatimit që identifikojnë përparësitë dhe 
dobësitë në zbatimin e këtij ligji ose sistemit të prokurimit; (iii) të identifikojë ato 
fusha që kanë nevojë të përmirësohen dhe zhvillohen, (iv) të përgatisë raportet 
vjetore që kërkohen nga ky ligj në mënyrë që të japin një vlerësim të përgjithshëm 
por të saktë të gjendjes së sistemit kombëtar të prokurimit si dhe vlerësime të 
veçanta të shkallës së përputhjes/mospërputhjes nga autoritetet individuale 
kontraktuese; dhe (v) të bëjë rekomandimet e duhura për ndryshimin e 
legjislacionit primar dhe sekondar të prokurimit.  

 
Neni 89 

Emërimi i Anëtarëve 
 
1. KRPP-ja përbëhet prej tre (3) anëtarëve. Anëtarët e KRPP-së emërohen për një 

mandat prej pesë (5) vjetësh, dhe mund të riemërohen vetëm një herë.  
2. Kryetari dhe anëtarët e KRPP-së propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga 

Kuvendi. Gjatë propozimit të personave në fjalë, Qeveria duhet të respektoj 
kërkesat për anëtarësim, të specifikuara në paragrafin 3. dhe 4. të këtij neni.  

3. Asnjë person nuk mund të propozohet, emërohet ose të shërbejë si anëtar i KRPP-
së nëse ai/ajo nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit për 
ndonjë arsye të ndonjë dispozite të listuar në paragrafin 3. të nenit 65 të këtij ligji. 
Qeveria dhe Kuvendi duhet të sigurojë që asnjë person i tillë të mos propozohet 
ose emërohet për anëtar në KRPP.  

4. Qeveria dhe Kuvendi duhet të sigurojnë që çdo person i propozuar për anëtar të 
KRRP-së të përmbush njërin nga kriteret në vijim: (i) ai të jetë jurist, ekonomist 
ose profesionist tjetër me diplomë universitare dhe përvojë të konsiderueshme në 
prokurim ose përvojë tjetër përkatëse, ose (ii) ai të ketë diplomë universitare në 
fushën e inxhinierisë ose arkitekturës dhe përvojë të konsiderueshme në 
ekzekutimin e projekteve të punëve. 
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Neni 90 
Organizimi dhe Votimi në KRPP 

 
1. Kryetari përfaqëson, udhëheq dhe organizon punën e KRPP-së.  
2. Kryetari ka të drejtë që të caktoj një anëtar për të organizuar dhe udhëhequr punën 

e KRPP-së në një fushë të caktuar.  
3. Kryetari do ti thërras mbledhjet e KRPP-së kur ai e konsideron te nevojshme ose 

kur një gjë e tillë kërkohet nga dy (2) anëtarë të tjerë të KRPP-së.  
4. KRPP do të bëjë çdo përpjekje për të marrë vendimet në takime me konsensus. Në 

rast që kryesuesi i takimit konstaton që konsensusi nuk mund të arrihet, çështja 
duhet të parashtrohet për votim. Vendimet duhet të kenë përkrahjen e mazhorancës 
së anëtarëve.  

5. Kryetari do ti kryesojë mbledhjet e KRPP-së. Në raste të caktuara, kur është e 
nevojshme që KRPP të mbaj takimin në mungesë të Kryetarit, Kryetari do të 
autorizojë njërin nga anëtarët tjerë të KRPP-së për ta kryesuar takimin.  

6. KRPP-ja, nëse e sheh të nevojshme, mund të nxjerrë rregulla procedurale shtesë 
për të udhëhequr aktivitetet e saj. KRPP-ja do t’i sigurojë një kopje të rregullave të 
tilla çdo personi që i kërkon ato.  

 
Neni 91 

Masat Zbatuese 
 
1. Gjatë ushtrimit të funksioneve të saj sipas paragrafit 2. të nenit 87 të këtij ligji, 

KRPP është përgjegjëse për përgatitjen dhe shpalljen e masave të hollësishme 
zbatuese të përshkruara në këtë ligj. Masat zbatuese përbëhen nga rregulla, 
udhëzime, direktiva, dokumente dhe formularë standard të tenderit dhe kontratës si 
dhe dokumente dhe formularë të tjerë që autoritetet kontraktuese, zyrtarët e 
prokurimit, ndërmarrjet dhe personat duhet ti respektojnë, përdorin dhe/ose marrin 
parasysh gjatë ekzekutimit ose pjesëmarrjes në aktivitetet e prokurimit të 
rregulluara me këtë ligj.  

2. KRPP-ja gjithashtu do të hartojë një kod etik të prokurimit që duhet të respektohet 
nga të gjithë nëpunësit publik, nëpunësit civil dhe personat e tjerë të punësuar nga 
autoritetet kontraktuese. Ky kod etik në minimum duhet të përfshijë një 
përmbledhje të qartë të rregullave të detyrueshme mbi shmangien e konflikteve të 
interesave.  

3. Për të ndihmuar punën e saj gjatë formulimit të masave zbatuese, KRPP merr sa 
më shumë mendime të atyre që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit në 
Kosovë. Për këtë arsye, do të shqyrtoj rregullisht komentet dhe qëndrimet me 
shkrim të Drejtorit të AQP-së, Drejtorit të Thesarit; zyrtarëve të prokurimit të 
autoriteteve kontraktuese (duke përfshirë dhe operatorët e shërbimeve publike) dhe 
organizatave që përfaqësojnë operatorët ekonomikë.  

4. Në lidhje me dispozitat e paragrafit 2. të nenit 57 të këtij ligji për sigurimin e 
tenderit si dhe dispozitat e paragrafit 5. të nenit 63 të këtij ligji për sigurimin e 
ekzekutimit (realizimit të kontratës) dhe pas konsultimit me Bankën Qendrore të 
Kosovës dhe Thesarin, KRPP duhet të përfshijë në rregullat e prokurimit publik 
dispozita të hollësishme për kushtet (kërkesat) që duhet të plotësohen nga 
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institucionet financiare që lëshojnë çeqe të certifikuara dhe letra krediti në mënyrë 
që këto instrumente të pranohen si letra me vlerë; me kusht që kushtet e sipër 
cekura të mos jenë diskriminuese dhe të kufizohen vetëm në ato kushte që 
drejtpërdrejt shërbejnë për të përcaktuar stabilitetin financiare dhe besueshmërinë e 
këtyre institucioneve financiare. 

5. Nëse një person ose autoritet kontraktues beson se KRPP ka marrë një vendim, ka 
nxjerrë një rregull të prokurimit publik ose interpretim që nuk është i autorizuar 
ose në përputhje me një ose më shumë dispozita të këtij ligji, personi ose autoriteti 
kontraktues në fjalë mund ta kundërshtojë vendimin, rregullin, ose interpretimin 
përmes dorëzimit të padisë në gjykatën kompetente në pajtim me rregullat e 
zakonshme për shqyrtimin gjyqësor të vendimeve administrative. 

 
Neni 92 

Fshehtësia 
 
KRPP mund të mbrojë nga përhapja në publik ose persona të paautorizuar, 
informacionet e përgatitura ose marra prej KRPP-së gjatë kryerjes së detyrave të veta, 
por vetëm në masën e lejuar nga ky ligj edhe Ligji për Qasjen në Dokumentet Publike. 
Pavarësisht nga sa më sipër, KRPP i ofron qasje dhe kopje të çdo informacioni dhe 
dokumenti që ka në posedim ose kontroll, duke përfshirë informacionin dhe 
dokumentet e fshehta, nga Auditori i Përgjithshëm, OSHP-së dhe/ose ndonjë panel 
shqyrtues menjëherë pas kërkesës apo urdhrit të ndonjërit prej tyre. KRPP i ofron po 
ashtu qasje dhe kopje të informacioneve dhe dokumenteve të tilla një gjykate 
kompetente nëse kjo qasje ose këto kopje kërkohen me një urdhër të nxjerrë nga kjo 
gjykatë. 
 

Neni 93 
Largimi dhe Suspendimi i Anëtarëve 

 
1. Nëse, në çdo kohë, Qeveria apo Kuvendi, konsiderojnë se ka arsye për largimin e 

një anëtari të KRPP, mund të paraqesin çështjen për vendim në gjykatën 
kompetente, duke dhënë arsye që e vërtetojnë këtë dhe të gjitha dokumentet e 
provave të kërkuara nga gjykata.  

2. Gjykata kompetente do të nxjerrë urdhrin me të cilin largohet ose pezullohet 
anëtari i KRPP-së nga detyra nëse, pas mbajtjes së një seance të plotë dhe të 
ndershme dëgjimi mbi këtë çështje, gjykata në fjalë konstaton se anëtari përkatës 
(i) nuk i plotëson, ose më nuk i plotëson, kërkesat për të qenë anëtar të specifikuara 
në nenin 89 të këtij ligji, (ii) ka kryer vepër penale ose të pamoralshme gjatë ose 
lidhur me udhëheqjen e detyrave të veta zyrtare, (iii) është ngatërruar në rastin e 
përshkruar në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji ose (iv) ka përhapur me dashje 
ose ka përhapur më shumë se një herë nga pakujdesia informacion që KRPP 
ligjërisht e ka cilësuar si “të fshehtë”. 

3. Nëse vendimi i gjykatës i paraparë në paragrafin 2. të këtij neni i nënshtrohet 
procedurave ose ankesave të mëtejme, gjykata do të nxjerrë një urdhër për 
suspendimin e anëtarit deri në marrjen e vendimit përfundimtar lidhur me këtë 
çështje. Nëse vendimi i gjykatës i paraparë në paragrafin 2. të këtij neni nuk u 
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nënshtrohet procedurave dhe ankesave të mëtejme, gjykata do të nxjerrë një urdhër 
duke larguar anëtarin në fjalë.  

4. Nëse një anëtar i KRPP-së i nënshtrohet një procedure gjyqësore në të cilën anëtari 
akuzohet të ketë kryer vepër penale ose vepër që bie ndesh me etikën profesionale 
gjatë ose lidhur me udhëheqjen e detyrave profesionale ose është ngatërruar në 
rastin e përshkruar në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji, gjykata mund të jap 
urdhër me të cilin suspendon anëtarin e tillë, derisa gjykata të ketë rast për 
mbajtjen e një seance të plotë dhe të ndershme të dëgjimit lidhur me akuzat, dhe të 
nxjerr vendim lidhur me këtë çështje. Gjatë periudhës së pezullimit, KRPP nuk e 
lejon personin në fjalë (i) të marrë pjesë në ndonjë aktivitet të saj, (ii) të diskutojë 
çfarëdo çështje të saj me cilindo anëtar ose punonjës të KRPP, (iii) të ketë qasje 
ose të përdorë ndonjë prej ambienteve, pajisjeve, dokumenteve, informacioneve 
ose personelit të KRPP.  

5. Anëtari i KRPP-së që suspendohet sipas këtij neni, do të vazhdojë të marrë rrogën 
e tij përderisa anëtari në fjalë të pushohet ose përderisa suspendimi të anulohet.  

 
PJESA VII 

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT 
 

Neni 94 
Agjencia Qendrore e Prokurimit 

 
1. Në bazë të këtij ligji në Ministrinë përkatëse për Financa themelohet Agjencia 

Qendrore e Prokurimit (“AQP”). AQP do të zbatojë dhe të kryej funksione dhe 
përgjegjësi të specifikuara në këtë ligj.  

2. Të gjitha pasuritë, duke përfshirë të gjitha arkivat dhe objektet në shfrytëzim nga 
APP dhe personeli i APP-së transferohen te agjencia qendrore e prokurimit.  

 
Neni 95 

Aktivitetet e Prokurimit të AQP 
 
1. Për shkaqe të ekspertizës profesionale, efektivitetit të kostos, efiçencës ose 

çështjeve të tjera legjitime, Ministri për financa mund të ketë autoritetin për ta 
përcaktuar AQP-në si autoritetin kontraktues përgjegjës për kryerjen e atij 
aktiviteti prokurimi. Në një rast të tillë (i) Ministri i financave njofton autoritetin 
përkatës kontraktues ose autoritetet, të cilat nuk janë më të autorizuara të kryejnë 
prokurimin në fjalë, dhe (ii) AQP, për të gjitha qëllimet e ligjit aktual, do të 
konsiderohet “autoriteti kontraktues” për aktivitetin në fjalë të prokurimit. Ministri 
i financave siguron marrëveshjen nga bordi mbikëqyrës përkatës nëse autoriteti 
kontraktues është ndërmarrje në pronësi publike.  

2. Qeveria sipas propozimit të Ministrisë për financa vendos një listë të mallrave ose 
artikujve të përdorimit të përbashkët, prokurimi i të cilëve i është caktuar AQP. 
Kjo listë miratohet në formën e një Udhëzimi Administrativ. Kjo listë dhe çdo 
ndryshim i saj duhet të publikohen në media dhe të shpallen në faqen e internetit të 
KRPP-së, të përcaktuar në nën-paragrafin 2.11 të paragrafit 2. të nenit 87 të këtij 
ligji.  
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3. Një autoritet kontraktues porosit AQP-në për mallrat, punët ose shërbimet e 
prokuruara nga AQP në bazë të këtij ligji dhe nuk kryen aktivitet prokurimi për to.  

4. Një autoritet kontraktues mund të caktojë AQP-në për kryerjen e një aktiviteti 
prokurimi në emër të tij. Autoriteti kontraktues gjithashtu mund të kërkojë nga 
AQP të ndihmojë atë për kryerjen e aktivitetit të prokurimit që kryhet nga ky 
autoritet kontraktues.  

 
Neni 96 

Emërimi, Largimi dhe Pezullimi i Drejtorit të AQP-së 
 
1. AQP do të administrohet nga një drejtor i emëruar për një periudhë tre (3) vjeçare.  
2. Drejtori i AQP do të emërohet në pajtim me procedurën e përcaktuar në ligjin për 

shërbimin civil për emërim në pozita të larta drejtuese.  
3. Drejtori do të ketë pozicion të barasvlershëm me Sekretarët e Përgjithshëm dhe do 

ti nënshtrohet të gjitha dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me nëpunësit civilë në 
pozita të larta drejtuese.  

4. Asnjë person nuk mund të propozohet, emërohet ose shërbejë si Drejtor i AQP-së 
nëse ai nuk mund të marrë pjesë në një aktivitet prokurimi për shkak të ndonjërës 
nga dispozitat e paragrafit 3. të nenit 65 të këtij ligji.  

5. Drejtori duhet të përmbushë njërin nga kriteret në vijim: ai të jetë jurist, ekonomist 
ose profesionist tjetër me diplomë universitare dhe përvojë të konsiderueshme në 
prokurim. 

 
Neni 97 

Fshehtësia 
 
AQP mund të mbrojë nga përhapja në publik ose persona të paautorizuar, 
informacionet e përgatitura ose marra prej AQP-së gjatë kryerjes së detyrave të veta, 
por vetëm në masën e lejuar nga ky ligj edhe Ligji për Qasjen në Dokumentet Publike. 
Pavarësisht nga sa më sipër, AQP i ofron qasje dhe kopje të çdo informacioni dhe 
dokumenti që ka në posedim ose kontroll, duke përfshirë informacionin dhe 
dokumentet e fshehta, Auditorit të Përgjithshëm, KRPP, dhe/ose OSHP menjëherë pas 
kërkesës apo urdhrit të ndonjërit prej tyre. AQP i ofron po ashtu qasje dhe kopje të 
informacioneve dhe dokumenteve të tilla një gjykate kompetente nëse kjo qasje ose 
këto kopje kërkohen me një urdhër të nxjerrë nga kjo gjykatë. 
 

PJESA VIII 
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT 

 
Neni 98 

Organi Shqyrtues i Prokurimit 
 
1. OSHP-ja është organ i pavarur shqyrtues dhe ushtron autoritetin, kompetencat, 

funksionet dhe përgjegjësitë e përcaktuara në këtë ligj.  
2. OSHP do të jetë organ i pavarur për shqyrtim administrativ. OSHP-ja përbëhet nga 

pesë (5) anëtarë të Bordit. Për mbështetje administrative OSHP-së i ndihmon 
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Sekretariati i cili udhëhiqet nga Kryesuesi i Sekretariatit. Asnjë person ose zyrtar 
publik nuk mund të ushtrojë ose të përpiqet të ushtrojë ndikim politik ose ndikim të 
paligjshëm në OSHP apo ndonjë punonjësi të tij për ndonjë vendim. Ndikimi nuk 
do të konsiderohet politik apo i paligjshëm nëse shfaqet në mënyre te hapur, në 
pajtim me rregullat e ligjit dhe procedurave, dhe në besim të plote se haptas 
avancon ankesën ose mbrojtjen.  

3. OSHP është autoritet publik dhe organizatë buxhetore. OSHP është subjekt i të 
gjitha dispozitave të zbatueshme, ligjeve dhe rregulloreve të Kosovës, në masë të 
njëjtë sikurse autoritetet e tjera publike dhe organizatat buxhetore.  

 
Neni 99 

Funksionet dhe Kompetencat e OSH 
 
1. OSHP është përgjegjëse për zbatimin e procedurave për shqyrtimin e prokurimit 

sipas Pjesës IX të këtij ligji dhe kanë autoritetin dhe përgjegjësitë e parashikuara 
në atë Pjesë.  

2. Në bazë të një kërkese me shkrim nga autoriteti kontraktues në lidhje me 
paraqitjen e të dhënave të rreme ose të një dokumenti të falsifikuar nga operatori 
ekonomik, OSHP është e obliguar dhe ka autoritetin që të shqyrtojë dhe të 
diskualifikojë operatorin ekonomik nga pjesëmarrja në prokurim publik për një 
periudhë deri në një (1) vjeçare.  

3. Të gjitha vendimet e nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen nga Gjykata kompetente 
në pajtim me ligjin për shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative.  

 
Neni 100 

Emërimi i anëtarëve të OSHP 
 
1. OSHP përbëhet nga pesë (5) anëtarë; që emërohen për një mandat pesë (5) vjeçar 

dhe mund të riemërohen vetëm një herë. 
2. Anëtarët e OSHP-së të cilët ishin emëruar nën miratimin e mëhershëm do të 

mbajnë mandatin deri në skadimin e atij emërimi, dhe mund të ri-zgjedhën vetëm 
nëse ata kanë qenë të kualifikuar për ri-emërim nën ligjin aktual në kohën kur ata 
ishin emëruar.  

3. Me mbarimin e mandatit fillestar të parashikuar në paragrafin 2. të këtij neni të 
këtij ligji, çdo riemërim ose emërim i ri bëhet për një mandat pesë (5) vjeçar.  

4. Kryetari dhe anëtarët e OSHP-së propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga 
Kuvendi në bazë të rekomandimit që është marrë nga një organ përzgjedhës i 
pavarur i themeluar nga Kuvendi. Organi përzgjedhës i pa varur do të përbëhet prej 
tre gjykatësve të emëruar sipas rregullit të caktuar nga Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës.  

5. Çdo person i emëruar duhet të ketë kualifikimet vijuese dhe të plotësojë këto 
kritere:  
5.1. të jetë shtetas i Kosovës;  
5.2. të jetë me integritet të lart moral;  
5.3. të ketë diplomë të Fakultetit Juridik që është e vlefshme sipas ligjit në 

Kosovë;  



 
Ligji Nr. 04/L-042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës 

 123 

5.4. të plotësojë kriteret për t’u emëruar si gjykatës;  
5.5. të ketë së paku tre (3) vjet përvojë profesionale në fushën e drejtësisë;  
5.6. të ketë aftësi për të kryer detyrat e postit në mënyrë të paanshme, të 

ndërgjegjshme, të zellshme, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri, për të cilin 
ai është duke u konsideruar.  

6. Kuvendi, brenda afatit prej tridhjetë (30) ditëve, shqyrton dhe emëron personat e 
përzgjedhur në bazë të paragrafit 4. të këtij neni. Ai mund të kërkojë sqarime 
shtesë nga organi përzgjedhës i pavarur përkitazi me personat e përzgjedhur. Në 
rast të tillë afati kohor i paraparë për emërimet nga ana e Kuvendit mund të shtyhet 
për dhjetë (10) ditë nga dita e pranimit të sqarimeve shtesë. Nëse nga ana e 
Kuvendit nuk ndërmerren veprime lidhur me emërimet brenda kornizës kohore të 
caktuar me këtë nen, personat e emëruar konsiderohen si të emëruar nga Kuvendi.  

7. Në rast se numri i ankesave të prokurimit që duhet të vendosen nga panelet 
shqyrtuese nën pjesën IX që vendos një barrë të tepruar mbi OSHP-në dhe në këtë 
mënyrë dëmton aftësitë e OSHP-së për të përmbushur funksionet e caktuara nga ky 
ligj në kohën e duhur dhe mënyrën efikase, Kuvendi i bazuar në një vendim të 
marrë nga një organ seleksionues i pavarur i themeluar nga Kuvendi, mundet, me 
kërkesë me shkrim të Kryetarit të OSHP-së, të emërojë në baza të përkohshme dhe 
ad hoc një apo më shumë persona shtesë për të funksionuar si anëtarë i panelit 
shqyrtues. Paragrafi 6. i këtij neni do të zbatohet në mënyrë të ngjashme.  

 
Neni 101 

Pezullimi dhe largimi i një anëtari të OSHP 
 
Largimi dhe pezullimi i një anëtari të OSHP i nënshtrohet të njëjtave rregullave dhe 
procedura të parapara me këtë ligj për anëtarët e KRPP-së 
 

Neni 102 
Organizimi i OSHP 

 
1. Kryetari përfaqëson, menaxhon dhe organizon punën e OSHP-së; dhe është 

përgjegjës për mbikëqyrjen e administrimit të përditshëm dhe veprimtarisë së 
OSHP-së. 

2. Në rast se kryetari është i paaftë ose mungon për shkaqe shëndetësore, 
kompetencat e tij dhe funksionet do të zbatohen nga një person i zgjedhur nga (dhe 
që ka mbështetjen) e shumicës së anëtarëve të mbetur.  

3. Kryetari është i autorizuar të caktojë një anëtar për të organizuar dhe drejtuar 
punën e OSHP në një fushë të veçantë.  
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PJESA IX 
PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË PROKURIMIT 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 103 
Fushëveprimi 

 
Dispozitat e kësaj pjese përcaktohen të drejtat themelore dhe procedurale dhe mjetet 
juridike në dispozicion të palëve të interesuara siç është përkufizuar ky term (“palë e 
interesuar”) në nenin 4 te këtij ligji. 

 
Neni 104 

Parimet themelore 
 
1. Procedura e shqyrtimit të prokurimit do të zbatohet dhe realizohet në mënyrë të 

shpejtë, të drejtë dhe pa diskriminim, që ka për qëllim zgjidhjen e drejtë, të 
ligjshme dhe efektive të lëndës në fjalë. Çdo procedurë e shqyrtimit të prokurimit 
do të zbatohet në përputhje me dispozitat në fuqi të Pjesës IX.  

2. Zbatimi i ndonjë procedure të shqyrtimit dhe asnjë vendim i OSHP, nuk do të 
merret ose bëhet në mënyrën me të cilën diskriminohet në të mirë ose në dëm të 
një pjesëmarrësi në procedurë ose të një personi ose ndërmarrje tjetër.  

3. Të gjitha palët e interesuara do të kenë qasje të barabartë në procedurat për 
shqyrtimin e prokurimit dhe në mjetet juridike sipas kësaj Pjese.  

4. Në ndërmarrjen e masave të përcaktuara në këtë Pjesë IX, OSHP duhet (i) të 
veprojë sa më shpejtë që të jetë e mundshme, (ii) të veprojë në mënyrë 
proporcionale me shkeljen e pretenduar ose çështjen për të cilën është paraqitur 
ankesa, dhe (iii) të marrë për bazë pasojat e mundshme të veprimeve ose masave 
në të gjitha interesat që mund të dëmtohen, duke përfshirë interesin publik.  

 
KREU II 

 
Neni 105 

Kompetencat e OSHP-së 
 
1. OSHP mund të përcaktojë se ankesat do të shqyrtohen nga një panel shqyrtues nën 

OSHP sipas nenit 106 të këtij neni të këtij ligji.  
2. OSHP ka kompetenca, autoritet, pushtet dhe përgjegjësi, në kuadër të kushteve të 

saktësuara në këtë Pjesë IX që:  
2.1. të shqyrtojnë ankesat nga palët e interesuara lidhur me shkeljet e mundshme 

të këtij ligji;  
2.2. të hetojnë dhe të përcaktojnë faktet që kanë shkaktuar ankesat e tilla;  
2.3. t’i japin urdhër çdo personi, ndërmarrje ose autoriteti publik duke kërkuar 

nga një person, ndërmarrje ose autoritet i tillë që të dorëzojë, bartë, paraqesë 
dhe/ose mundësojë qasje në të dhëna, informacione, dokumente (përveç 
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këshillave të privilegjuara juridike), dhe/ose artikuj të tjerë të pasurisë së 
luajtshme dhe/ose të paluajtshme që paneli shqyrtues, në ushtrimin e 
arsyeshëm të diskrecionit të vet, i konsideron të rëndësishme për zbatimin e 
hetimeve ose të procedurave për shqyrtimin e prokurimit.  

2.4. të nxjerrin një urdhër ndaj çdo personi për tu paraqitur në procedurën për 
shqyrtimin e prokurimit dhe të japë dëshmi lidhur me çdo çështje që paneli 
shqyrtues, në ushtrimin e arsyeshëm të diskrecionit të tij, i konsideron 
relevante lidhur me lëndën e kësaj procedure;  

2.5. të marrin çfarëdo masë tjetër të nevojshme dhe të përshtatshme për të 
verifikuar argumentet apo pretendimet të bëra nga palët;  

2.6. nëse kontrata përkatëse nuk është nënshkruar ende ligjërisht nga të dy palët, 
dhe deri më tani të lejuar nga ky ligj, të japin urdhër me të cilën mënjanohet 
ose pezullohet dhënia e kontratës publike ose rezultati i një konkursi të 
projektimit;  

2.7. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues, deri më tani të lejuar nga ky ligj, 
duke e detyruar autoritetin e tillë që të suspendojë ose përfundoj zbatimin e 
aktivitetit të prokurimit ose zbatimin e vendimit të autoritetit të tillë lidhur 
me ose gjatë aktivitetit në fjalë;  

2.8. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues, deri më tani të lejuar nga ky ligj, 
duke e detyruar autoritetin e tillë që të anuloj ose revokoj vendimin e 
autoritetit të tillë lidhur me - ose të marrë gjatë aktivitetit të prokurimit, 
përfshirë kushtet e paligjshme dhe specifikat në dosjen e tenderit;  

2.9. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues duke e detyruar autoritetin e tillë që të 
ia paguaj kompensimin parashtruesit të ankesës;  

2.10. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues duke e detyruar autoritetin e tillë që të 
korrigjojë shkeljen e pretenduar dhe/ose të parandalojë dëmtimin e mëtejmë 
të parashtruesit të ankesës dhe/ose të ndonjë pale tjetër të interesuar;  

2.11. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues që të mënjanojë specifikimet 
diskriminuese teknike, ekonomike, financiare ose të përzgjedhjes, kërkesat 
ose kriteret e përfshira në njoftim, ftesë, dosjen e tenderit ose dokumentet e 
tjera të kontratës lidhur me aktivitetin e prokurimit; dhe  

2.12. të lëshojnë një urdhër me të cilin detyrohen zyrtarët për zbatimin e ligjit që 
të ndihmojnë OSHP-në në ekzekutimin e një urdhri të OSHP-së.  

2.13. të lëshoj një urdhër i cili e shndërron një kontrate te konkluduar dhe të 
nënshkruar infektive, nëse kontrata është konkluduar pa publikim te 
njoftimit sipas nenit 42, ose nëse nënshkrimi i kontratës është kryer para 
skadimit te afatit kohor te përcaktuar ne nën-paragrafin 4.1 paragrafi 4. të 
nenit 26 i këtij ligji.  

2.14. imponoj gjoba, nëse autoriteti kontraktues, përkundër vendimit te cekur nen 
nen-paragrafin 2.13. të këtij neni, vazhdon te vëzhgoj apo të impelmentoj 
kontratën e cila është teme e atij vendimi; dhe  

2.15. kompetenca tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet përkatëse. 
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Neni 106 
Themelimi dhe përbërja e paneleve shqyrtuese 

 
OSHP organizon punën e saj në një numër të paneleve shqyrtuese. Varësisht nga vlera 
apo madhësia e kontratës së propozuar apo bazuar në vështirësinë ose rëndësinë e 
çështjes së ngritur nga ky rast, OSHP është përgjegjëse për nxjerrjen e rregullave të 
brendshme në lidhje me emërimin e anëtarëve për një panel shqyrtues, të cilat 
nënshkruhen nga Kryetari i OSHP-së. Paneli shqyrtues mund të përbëhet nga një, tre 
ose pesë anëtarë. 
 

Neni 107 
Rregullorja e procedurave të OSHP-së 

 
OSHP do të vendosë rregulloren e punës për të udhëhequr ushtrimin e procedurave të 
shqyrtimit. Rregullorja e punës që përmendet më lartë duhet të jetë në përputhshmëri 
me këtë ligj, veçanërisht me dispozitat e kësaj Pjese IX. Rregullat e tilla do të vendosin 
procedura për të siguruar sidomos: (i)të drejtën e palëve për tu dëgjuar, përfshirë të 
drejtën për parashtresë me shkrim;(ii) të drejtën e palëve për të informuar përreth 
argumenteve dhe supozimeve të bëra nga pala tjetër dhe për t’ju përgjigjur 
argumenteve dhe supozimeve të tilla.(iii) të drejtën e palëve për përfaqësim ligjorë;(iv) 
të drejtën e palëve për të dorëzuar dëshmitë dhe argumentet në dëgjimin para OSHP-së, 
përfshirë provat dhe marrjen e dëshmitarëve në pyetje;(v) e drejta e palëve për të 
kërkuar emërimin e dëshmitarëve teknik; Kryetari është përgjegjës për organizimin dhe 
menaxhimin e përpilimit (hartimit) të kësaj rregulloreje. OSHP duhet të publikojë 
rregulloren e punës në faqen e saj informative të internetit si dhe ti sigurojë çdo personi 
që kërkon një kopje të rregullores së punës. 
 

Neni 108 
Konfidencialiteti 

 
OSHP mund të mbrojë nga përhapja në publik ose persona të paautorizuar, 
informacionet e përgatitura ose të pranuara nga OSHP gjatë kryerjes së detyrave të 
veta, por vetëm në masën e lejuar nga ky ligj edhe Ligji për Qasjen në Dokumentet 
Publike. Pavarësisht nga ky obligim, OSHP i ofron qasje dhe kopje të çdo informacioni 
dhe shënimi që ka në posedim ose kontroll, duke përfshirë informacionin dhe shënimet 
e fshehta, Auditorit të Përgjithshëm ose një gjykate kompetente menjëherë pas urdhrit 
të lëshuar nga Auditori i Përgjithshëm apo një gjykatë e tillë. 
 

KREU III 
FILLIMI DHE ZBATIMI FILLESTAR I PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT 

 
Neni 109 

Afatet për Dorëzimin e Ankesës 
 
1. Ankesa mund të dorëzohet nga cilado palë e interesuar në çdo fazë të aktiviteteve 

ose procedurave të prokurimit dhe në lidhje me çfarëdo aktiviteti ose lëshimi të 
autoritetit kontraktues që supozohet të ketë bërë shkelje të këtij ligji.  
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2. Nëse kontrata është dhënë ose është marr vendimi për konkursin e projektimit, apo 
është anuluar një aktivitetet i prokurimit, ankesa mund të dorëzohet vetëm brenda 
afatit prej dhjetë (10) ditëve pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose 
njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit që i është dërguar ankuesit. Në 
rastin e tenderëve sipas nenit 36 të këtij ligji afati kohor është prej datës së dhënies 
së kontratës. Nëse aktiviteti i prokurimit është anuluar zyrtarisht apo përndryshe 
përfunduar para dhënies së kontratës apo zgjedhjes së fituesit, afati kohorë është 
prej datës kur aktiviteti i prokurimit ishte anuluar zyrtarisht përmes njoftimit për 
anulim apo datës kur aktivitetet ishin përfunduar.  

 
Neni 110 

Autoriteti për të ndjekur ankesat 
 
Në rast të tërheqjes së ankesave të parashtruara sipas Pjesës IX të këtij ligji OSHP ka 
autoritetin për të vazhduar në emër të vet shqyrtimin e supozimeve (në mënyrë direkt 
apo indirekte) të paraqitura në një ankesë të tillë. 

 
Neni 111 

Arkivimi dhe Përmbajtja Thelbësore e Ankesës 
 
1. Çdo palë e interesuar mund të dorëzojë një ankesë në OSHP; sidoqoftë, OSHP do 

të marrë masa vetëm nëse ankesa e tillë:  
1.1. përmban emrin, adresën dhe informatat kontaktuese të parashtruesit të 

ankesës;  
1.2. përmban emrin e autoritetit përkatës kontraktues;  
1.3. përmban një përshkrimin specifik të arsyeshëm të aktiviteteve përkatëse të 

prokurimit;  
1.4. e ka të bashkangjitur një kopje të njoftimit për dhënien e kontratës ose të 

njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, nëse diç e tillë është 
nxjerrë ose publikuar.  

1.5. vërteton se parashtruesi i ankesës kualifikohet si “palë e interesuar” siç është 
përkufizuar kjo shprehje në nenin 4 të këtij ligji;  

1.6. përshkruan rrethanat faktike që përbëjnë ose që ngrisin supozimin për 
shkeljen e këtij ligji;  

1.7. specifikon dispozitën ose dispozitat e këtij ligji që supozohet të jenë shkelur; 
dhe;  

1.8. përshkruajë mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet 
t’i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës në raste kur ankuesi 
përfshin pretendimin për kompensim.  

2. Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës në fjalë, do të ia dërgojë OSHP-së dhe 
njëkohësisht do të ia dërgojë, në mënyrën e njëjtë, apo përmes postës së rregullt, 
një kopje edhe autoritetit kontraktues.  

3. OSHP, pas pranimit të ankesës, menjëherë do ta shqyrtojë atë për t’u siguruar që 
ajo i plotëson kushtet sipas paragrafit 1. të këtij neni OSHP duhet të përfundojë 
shqyrtimin e ankesës brenda një (1) dite pas pranimit të ankesës.  

4. Nëse OSHP konstaton se ankesa nuk i plotëson kushtet sipas paragrafit 1. të këtij 
neni OSHP menjëherë do të informojë parashtruesin e ankesës me shkrim, përmes 
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mjeteve më të shpejta të mundshme, mbi karakterin e të metat që janë gjetur. Nëse 
afati për parashtrimin e ankesës ka skaduar ose skadon për më pak se katër (4) ditë, 
parashtruesi i ankesës do të ketë në dispozicion katër (4) ditë pas marrjes së 
njoftimit të tillë për të korrigjuar të metat e tilla dhe për të ri-parashtruar ankesën. 
Nëse afati për parashtrimin e ankesës akoma nuk ka skaduar dhe nuk skadon për 
më pak se dy (2) ditë, parashtruesi i kërkesës mund të ri-parashtrojë kërkesën në 
çdo kohë para skadimit të afatit për parashtrim.  

5. Nëse OSHP konstaton se ankesa është parashtruar me kohë dhe i plotëson kushtet 
sipas paragrafit 1. të këtij neni OSHP menjëherë do të (i) caktojë një ekspert për 
shqyrtim sipas nenit 113 dhe (ii) formojë një panel shqyrtues për t’i shqyrtuar 
pretendimet e bëra në ankesë.  

 
Neni 112 

Efekti pezullues i ankesave 
 
1. Përveç nëse paneli përkatës shqyrtues nxjerr një vendim tjetër me shkrim dhe 

përderisa ta nxjerrë këtë vendim, dorëzimi i një ankese e obligon autoritetin 
kontraktues që automatikisht ta pezullojë zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të 
cilin ka të bëjë ankesa në fjalë.  

2. Pavarësisht nga paragrafi 1. i këtij neni të këtij ligji, nëse kërkohet nga autoriteti 
kontraktues, Kryetari i OSHP mund të nxjerrë urdhër për heqjen e obligimit për 
pezullimin automatik të aktivitetit të prokurimit nëse duke marrë parasysh pasojat 
e mundshme negative që mund të ketë pezullimi në të gjitha interesat që mund të 
dëmtohen duke përfshirë interesin publik dhe interesat e ankuesit, Kryetari vendos 
se pasojat negative që mund të ketë pezullimi i tejkalojnë përfitimet e mundshme. 
Para se të marrë çfarëdo veprimi mbi kërkesën e autoritetit kontraktues, ankuesit 
do t’i jepet mundësia që t’i dorëzojë argumente me shkrim Kryetarit të OSHP-së 
lidhur me atë se pse pezullimi nuk duhet të hiqet. Kryetari do të njoftojë ankuesin 
dhe autoritetin përkatës me shkrim për vendimin e tij.  

3. Vendimi për heqjen e obligimit për pezullim të aktivitetit të prokurimit nuk e 
paragjykon dhe nuk ndikon në mënyrë negative në ankesën ose në ankuesin.  

 
Neni 113 

Shqyrtimi fillestar nga eksperti shqyrtues 
 
1. OSHP menjëherë do t’i caktojë ekspertit shqyrtues, detyrën e shqyrtimit të kryerjes 

së aktiviteteve të prokurimit përkatës dhe për të përcaktuar vlefshmërinë e të gjitha 
pretendimeve të përfshira në ankesë.  

2. OSHP duhet të punësojë një numër të mjaftueshëm të ekspertëve për shqyrtim. 
Ekspertët shqyrtues, duhet të janë të paanshëm, dhe që kanë njohuri të lartë lidhur 
me zbatimin e aktiviteteve të prokurimit, si dhe të kenë njohuri për këtë ligj.  

 
Neni 114 

Përgjegjësitë e ekspertit shqyrtues dhe të autoritetit kontraktues 
 
1. Eksperti shqyrtues, në afat prej dhjetë (10) ditësh, menjëherë pas emërimit të tij do 

të: (i) shqyrtojë dokumentacionin e prokurimit të autoritetit kontraktues dhe 
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shënimet përkatëse, (ii) intervistojë, nëse ai e sheh të arsyeshme ose të nevojshme, 
cilindo zyrtar, nëpunës ose këshilltar të autoritetit kontraktues ose palës ankuese, 
dhe (iii) pajisë panelin shqyrtues, ankuesin dhe kryesuesin e autoritetit kontraktues 
me një vlerësim me shkrim mbi aktivitetin e prokurimit dhe vlefshmërinë e të 
gjitha pretendimeve të përfshira në ankesë.  

2. Eksperti do të rekomandojë veprime korrigjuese e nevojshme që duhet të ndërmerren 
nga autoriteti kontraktues që mund të përfshijnë, sipas nevojës dhe varësisht nga 
rrethanat: (i) anulimin e aktivitetit të prokurimit, dhënies së kontratës ose rezultati i 
një konkursi të projektimit (ii) zgjatjen e afatit kohor (iii) ndryshimin ose anulimin e 
një vendimi të autoritetit kontraktues dhe/ose (iv) marrjen e çfarëdo masave të tjera 
të nevojshme për të korrigjuar shkeljet e bëra nga autoriteti kontraktues.  

 
Neni 115 

Vendimi i autoritetit kontraktues 
 
1. Autoriteti kontraktues, në afat prej katër (4) ditëve pas marrjes së vlerësimit të 

ekspertit shqyrtues të specifikuar në paragrafin 1. të nenit 114 i këtij ligji, i dërgon 
ekspertit shqyrtues, panelit shqyrtues dhe parashtruesit të ankesës vendimin e 
autoritetit kontraktues në lidhje me çështjet e parashtruara në ankesë. 

2. Vendimi me shkrim që kërkohet nga paragrafi 1. i këtij neni duhet të bëjë 
vlerësimin detal të autoritetit kontraktues mbi vlefshmërinë e secilës nga 
pretendimet e bëra në ankesë. Nëse vendimi bën një vlerësim mbi një pretendim, 
që ndryshon nga vlerësimi i dhënë nga eksperti shqyrtues, autoriteti kontraktues në 
vendimin e tij paraprak do të bashkëngjisë një deklaratë me shkrim në të cilën 
shpjegohen arsyet e këtij ndryshimi. Nëse vendimi e refuzon një pretendim ose e 
mohon vlefshmërinë e tij, autoriteti kontraktues duhet që të përfshijë edhe një 
deklaratë me të cilën shpjegohen arsyet për refuzimin ose mohimin e tillë.  

3. Nëse, në vendimin e tij, autoriteti kontraktues konstaton se pretendimi ose të gjitha 
pretendimet janë të vlefshme, dhe ankuesi nuk ka refuzuar, ai brenda pesë (5) ditëve, 
apo afatit të lejuar nga eksperti, do të ndërmerr çfarëdo veprimi korrigjues të 
rekomanduar nga eksperti për ta rregulluar aktivitetin e prokurimit në pajtueshmëri 
me këtë ligj dhe të mënjanojë aq sa është e mundur çdo dëm ose kërcënim që shkon 
në dëm të parashtruesit të ankesës ose operatorëve të tjerë ekonomik.  

4. Autoriteti kontraktues menjëherë do të informojë panelit shqyrtues, parashtruesin e 
ankesës dhe operatorët e tjerë përkatës ekonomik për veprimin korrigjues të ndërmarrë.  

5. Nëse, brenda afatit kohor të specifikuar në paragrafin 1. të këtij neni autoriteti 
kontraktues nuk e nxjerr vendimin që e refuzon ose e mohon vlefshmërinë e një 
pretendimi ose që nuk e vlerëson farë vlefshmërinë e një pretendimi, ankesa do t’ju 
referohet panelit shqyrtues.  

6. Nëse autoriteti kontraktues e nxjerr një vendim duke konstatuar se një pretendim i 
bërë në ankesë është i vlefshëm, por ai nuk ndërmerr masa adekuate korrigjuese 
brenda afatit kohor të specifikuar në paragrafin 5. të këtij neni, parashtruesi i 
ankesës, pastaj mundet që brenda tri (3) ditëve nga skadimi i afatit të tillë kohor, të 
dorëzojë një njoftim me shkrim tek paneli shqyrtues dhe autoriteti kontraktues, 
lidhur me dështimin e autoritetit kontraktues dhe që kërkon nga paneli shqyrtues që 
të shqyrtojë çështjen dhe të nxjerrë një urdhër për autoritetin kontraktues sipas 
nenit 105.2.10 të këtij ligji.  
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7. Nëse autoriteti kontraktues, më kohë e pranon njoftimin me shkrim nga 
parashtruesi i ankesës sipas paragrafit 6. të këtij neni autoriteti kontraktues brenda 
tri (3) ditëve pas pranimit të njoftimit në fjalë, do t’i transferojë të gjitha 
dokumentet dhe shënimet lidhur me aktivitetin përkatës të prokurimit në panelin 
shqyrtues.  

 
KREU IV 

PROCEDURAT PARA OSHP-së 
 

Neni 116 
Procedurat e vendim-marrjes 

 
1. Çështjet që parashtruesi i ankesës i ka identifikuar në njoftimin e paraqitur në 

përputhje me paragrafin 5. dhe 6. të nenit 115 i këtij ligji do të shqyrtohen dhe do 
të vendosen OSHP.  

2. Procedurat do të ushtrohen në përputhshmëri me dispozitat e kësaj Pjesë IX dhe 
Rregulloren e Punës sipas nenit 107 i këtij ligji.  

3. Para marrjes së një vendimi përfundimtar mbi një çështje, OSHP mund të kërkojë 
nga autoriteti kontraktues dhe/ose parashtruesi i ankesës që të sigurojë informata 
dhe/ose shpjegime shtesë. OSHP ka të drejtë që të kërkojë nga çdo person, 
ndërmarrje ose autoritet publik që të dorëzojë materiale ose dëshmi që me arsye 
mendon se kanë të bëjnë me çështjen përkatëse. Ngjashëm, OSHP ka të drejtë që të 
kërkojë nga çdo person, ndërmarrje ose autoritet publik që të sigurojë dëshmi që 
paneli shqyrtues me arsye mendon se kane të bëjnë me çështjen përkatëse.  

4. Me kërkesë të parashtruesit të ankesës ose autoriteti kontraktues OSHP mund të 
lejojë për një mundësi të paraqesë informacion shtesë dhe / ose shpjegime. 
Paragrafi 3 i këtij neni vlen në mënyrë të ngjashme.  

5. Nëse cilado palë në procedurë dështon ose refuzon që të marrë pjesë plotësisht në 
procedurat ose që të përmbushë kërkesat e kësaj Pjese IX, Rregulloren e Punës që 
përshkruhet në nenin 107 i këtij ligji, ose një urdhër të nxjerrë nga OSHP, paneli 
shqyrtues e merr vendimin në bazë të provave që i ka në dispozicion dhe në bazë të 
argumenteve të sjella nga palët me pjesëmarrje aktive në procedurë. OSHP është i 
autorizuar ta trajtojë (zgjidhë) refuzimin ose dështimin e tillë, siç e sheh të 
arsyeshme, duke: (i) vendosur mbi çfarëdo çështje ligjore dhe/ose çështje faktike 
në favor ose kundër palës kundërshtuese, dhe/ose (ii) vendosur mbi çfarëdo 
pretendimi në favor ose kundër palës kundërshtuese.  

 
Neni 117 

Afati i fundit për marrjen e vendimeve 
 
1. OSHP do të nxjerrë vendimin e tij përfundimtar me shkrim, së bashku me një deklaratë 

me shkrim mbi arsyet faktike dhe ligjore mbi të cilat është marrë një vendim i tillë, dhe 
ndonjë urdhër që nevojitet për zbatimin e vendimit të tillë, jo më vonë se 
pesëmbëdhjetë (15) ditë pas skadimit të afatit kohor të specifikuar në paragrafin 7. të 
nenit 115 të këtij ligji, apo pas dorëzimit të informative shtesë dhe/apo shpjegimeve 
apo dëgjimeve sipas nenit paragrafin 3. apo 4. të nenit 116 të këtij ligji. Kur në çështje 
janë të përfshira fakte veçanërisht të ndërlikuara, OSHP mund të përcaktojë çështjen si 
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çështje shumë të ndërlikuar dhe të shtyjë afatin për jo më shumë se njëzet (20) ditë për 
nxjerrjen vendimit të tij, deklaratës mbi arsyet dhe urdhrit të tij.  

2. Vendimi i OSHP-së do të publikohet në webfaqen e OSHP-së brenda pesë (5) 
ditëve në gjuhën origjinale të vendimit dhe brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve sa i 
përket gjuhëve tjera, si dhe në gjuhën angleze për të gjitha rastet me vlerë të lartë 
të kontratës.  

 
Neni 118 

Siguria, Gjobat dhe Dëmet 
 
1. Të gjitha ankuesit duhet të paguajnë një tarifë të ankesave në OSHP në vlerë prej 

500 euro së bashku me dorëzimin e ankesës. Pagesa do të bëhet në para të gatshme 
ose në ekuivalent të parave të gatshme në një llogari të hapur nga OSHP-ja në 
përputhje me Rregullat Financiare.  

2. OSHP nuk do të pranojë ankesën nëse tarifa nuk paguhet.  
3. Tarifa duhet t’i kthehet ankuesit, kur OSHP e aprovon ankesën si të bazuar.  
4. Nëse paneli shqyrtues konstaton se cilado nga pretendimet e bëra në ankesë janë të 

rrejshme, OSHP mund të kërkojë nga parashtruesi i ankesës që të paguajë një 
gjobë shtesë deri në pesëmijë (5.000) Euro. Në raste të tilla, parashtruesi i ankesës 
është i papërshtatshëm për pjesëmarrje në çfarëdo mënyrë në një aktivitet të 
prokurimit që mbulohet nga ky ligj përderisa (i) gjoba në fjalë nuk paguhet 
plotësisht, ose (ii) një gjykatë me kompetente e anulon vendimin e OSHP për 
pagimin e gjobës në fjalë. Nëse OSHP e vendos një gjobë sipas këtij paragrafit 4 të 
këtij neni ajo do të lëshojë një urdhër për parashtruesin e ankesës, urdhër ky që 
kërkon nga ai që (i) të paguajë gjobën në fjalë, (ii) i referohet këtij paragrafit 4. të 
këtij neni dhe (iii) e njofton parashtruesin e tillë të ankesës se përderisa të paguhet 
gjoba plotësisht ose përderisa një gjykatë kompetente të mos e anulojë vendimin e 
lëndës, parashtruesi i ankesës konsiderohet (është) i papërshtatshëm për 
pjesëmarrje në çfarëdo mënyrë në aktivitetet e prokurimit që mbulohen nga ky ligj.  

5. Nëse një pretendim i bërë nga parashtruesi i ankesës konstatohet se është i 
vlefshëm, paneli shqyrtues mundet (i) të caktojë një anëtar për të llogaritur, në 
përputhshmëri me aktet e aplikueshme normative, dëmet që i janë shkaktuar, nëse 
ka të tilla, parashtruesit të ankesës si pasojë e shkeljeve të bëra nga autoriteti 
përkatës kontraktues, dhe (ii) të nxjerrë një urdhër që kërkon nga autoriteti 
kontraktues që të ia paguajë shumën e dëmeve parashtruesit të ankesës. 

6. OSHP do të hap në pajtim me Rregullat Financiare, një xhirollogari të ndarë me 
kamatë në një bankë të licencuar komerciale në Kosovë, me qëllim të pranimit dhe 
mbajtjes së (i) fondeve të pranuara në formë të sigurimit ose një kredi apo 
garancion bankar që është depozituar si sigurim i tenderit në vijë me paragrafin 1. 
të këtij neni, dhe (ii) fondet e pranuara nga një gjobë që është vënë sipas paragrafi 
4. të këtij neni. OSHP menjëherë do t’i depozitojë dhe mbajë fondet e tilla në këtë 
xhirollogari. OSHP nuk do t’i kthejë, transferojë ose t’i shfrytëzojë në çfarëdo 
mënyrë tjetër këto fonde, përveç siç autorizohet saktësisht nga paragrafit 7. të këtij 
neni.  

7. OSHP mund ti lërë fondet e tilla të depozituara në xhirollogarinë e përmendur në 
paragrafit 6. të këtij neni përderisa (i) kthimi i tyre kërkohet nga paragrafi 3. i këtij 
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neni ose (ii) parashtruesi i ankesës i ka shpenzuar pa sukses të gjitha të drejtat e tij 
për të apeluar vendimin e panelit shqyrtues, vendim ky i marrë në pajtim me 
paragrafin 4. të këtij neni. Pasi që parashtruesi i ankesës ti ketë shpenzuar pa 
sukses të gjitha të drejtat e tij për të apeluar kundër këtij vendimi dhe asnjë gjykatë 
me juridiksion kompetent nuk e ka lëshuar një urdhër të OSHP duke e udhëzuar 
OSHP që t’i sistemojë fondet ndryshe, OSHP do ti trajtojë fondet e tilla, nëse 
aplikohet, si një gjobë ose dënim dhe do t’i transferojë fondet në fjalë në Fondin e 
Konsoliduar të Kosovës në pajtim me dispozitat përkatëse të akteve të aplikueshme 
normative mbi çështjet buxhetore dhe të përvetësimeve.  

8. Nëse një autoritet kontraktues është organizatë buxhetore ose pjesë e një 
organizatë buxhetore dhe ky autoritet kontraktues nuk e zbaton një aktgjykim 
përfundimtar të nxjerrë nga OSHP-ja i cili kërkon që autoriteti kontraktues t’i 
paguajë ankuesit kompensim për dëme ankuesi mund të veprojë në bazë të 
dispozitave të nenit 40 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
përgjegjësitë për të siguruar pagesën.  

 
Neni 119 

Veprimet e Gjykatave 
 
1. Nëse parashtruesi i ankesës mendon se vendimi përfundimtar ose konstatimi i një 

paneli shqyrtues ose OSHP është në kundërshtim me faktet ose me këtë ligj, 
parashtruesi i ankesës mund të kërkojë nga Gjykata Supreme shqyrtimin e 
vendimit. Kërkesa duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e 
publikimit të vendimit të OSHP-së në përputhje me paragrafin 2. të nenit 117 të 
këtij ligji.  

2. Nëse, pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë 
nga parashtruesi i ankesës në ankesën e mëparshme që i është dorëzuar OSHP nuk 
ka qenë i pavlefshëm, gjykata do të lëshojë një urdhër duke kërkuar nga OSHP që 
të ia kthejë parashtruesit të ankesës dhe çfarëdo gjobe që i është vendosur atij sipas 
nenit 118 të këtij ligji.  

3. Nëse pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë 
nga parashtruesi i ankesës në ankesën e tij të mëparshme që i është dorëzuar OSHP 
është bërë në mënyrë të vlefshme, gjykata lëshon një urdhër (i) duke e shfuqizuar 
ose ndryshuar çfarëdo urdhri ose vendimi të marrë nga OSHP, dhe/ose (ii) nëse 
parashtruesi i ankesës mund të demonstrojë se ai është dëmtuar nga veprimi ose 
mos-veprimi i autoritetit kontraktues, atëherë gjykata gjithashtu mund të kërkojë 
nga autoriteti kontraktues që të ia paguajë parashtruesit të ankesës kompensimin 
adekuat.  

 
KREU V 

RAPORTIMI 
 

Neni 120 
Raportimi në Kuvend 

 
OSHP do t’i raportojë çdo vit Kuvendit mbi mbarëvajtjen e procedurave të përcaktuara 
të shqyrtimit të prokurimit ose në bazë të kësaj Pjese IX. 
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Neni 121 
Dërgimi i Informacioneve 

 
1. Për çdo vit kalendarik, OSHP do t’i sigurojë Kuvendit, më së voni deri në fund të 

shkurtit të vitit pasues kalendarik, informacionet dhe të dhënat në vijim, sipas 
llojeve të procedurave dhe objekteve të aktivitetit përkatës të prokurimit:  
1.1. numrin e përgjithshëm të ankesave të pranuara;  
1.2. numrin e ankesave të refuzuara për shkak të mungesës së afateve kohore ose 

joplotësisë sipas nenit 109 të këtij ligji ose nenit 111 të këtij ligji ose 
dështimin për të depozituar sigurimin e kërkuar nga neni 118 të këtij ligji;  

1.3. numrin e ankesave që janë konstatuar se nuk përmbajnë pretendime të vlefshme;  
1.4. numrin e aktiviteteve të prokurimit që janë anuluar si rezultat i një ankese;  
1.5. informata të detajuara mbi çdo ngjarje ku autoriteti kontraktues ka dështuar 

në respektimin e një urdhërese të OSHP-së; dhe  
1.6. numrin e procedurave të shqyrtimit që kanë rezultuar në konstatimin se 

aktiviteti përkatës i prokurimit dhe dhënia ose vendimi janë bërë në mënyrë 
të vlefshme.  

2. Qeveria, në konsultim me OSHP dhe në bazë të informacioneve që janë përshkruar 
në paragrafin 1. të këtij neni do të përgatisë propozimin e masave që kanë për 
qëllim reduktimin ose eliminimin e disa shkeljeve të caktuara dhe të përsëritura, 
duke përfshirë edhe përgatitjen e propozim-amendamenteve për këtë ligj.  

 
PJESA X 

PROCEDURAT E POSAÇME TË PROKURIMIT PËR MISIONET 
DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE 

 
Neni 122 

Përgjegjësitë për Prokurim në Misionet Diplomatike dhe Konsullore 
 
1. Nënshkrimi i kontratave për vlera minimale dhe të vogla, në aktivitetet e 

prokurimit të Misioneve diplomatike dhe konsullore, bëhet nga shefi i Misionit 
diplomatik apo konsullor ose i autorizuari i tij.  

2. Nënshkrimi i kontratave për vlera të mesme dhe të mëdha në aktivitetet e 
prokurimit të cilat autorizohet të kryhen nga shefi i Misionit diplomatik/konsullor 
apo i autorizuari i tij, nënshkruhen nga shefi i misionit/diplomatik.  

3. Shefi i Misionit diplomatik/konsullor është përgjegjës për shpenzimet e buxhetit 
brenda Misionit diplomatik/konsullor.  

4. Neni 26 i këtij ligji, paragrafi 1., 2., 3. dhe 4. nuk aplikohet në misionet 
diplomatike/konsullore. 

 
Neni 123 

Kontratat me Vlerë të Mesme dhe të Madhe 
 
Aktivitetet e prokurimit të vlerave të mesme dhe të mëdha për misionet diplomatike 
dhe konsullore zhvillohen nga Ministria e Punëve te Jashtme në pajtim me procedurat e 
përcaktuara në LPP, me përjashtim të aktiviteteve të prokurimit të cilat barten te 
misionet diplomatike/konsullore. 
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Neni 124 
Miratimi 

 
1. Aktivitet e prokurimit për vlera të mesme dhe të mëdha për blerjen e automjeteve, 

sigurimet shëndetësore, renovimet dhe adaptimet të hapësirave të objektit të 
misioneve, sigurimin e objektit të misioneve zhvillohen në Misionet diplomatike/ 
konsullore pas miratimit nga Ministri i ministrisë përkatëse për punë të jashtme.  

2. Në shtetet pranuese, ku formularët e dosjes së tenderit nuk gjejnë zbatim, 
formularët do të konsiderohen jo – obligativ. Në këtë rast lejohet përdorimi i 
formave standarde të operatorëve ekonomik në shtetin pranues.  

 
Neni 125 

Përdorimi i Procedurës së Negociuar 
 
1. Misionet diplomatike/konsullore mund të përdorin procedura të negociuara pa 

publikim të njoftimit të kontratës për ushtrimin e aktiviteteve të prokurimit që kanë 
për qëllim dhënien e kontratës për blerjen e automjeteve për misione, sigurimet 
shëndetësore, renovimet dhe adaptimet të objektit të misionit dhe sigurimin e 
objektit të misionit.  

2. Shefi i misionit diplomatik/konsullor paraprakisht duhet të bëjë një kërkesë me 
shkrim te ZKA me arsyetimin e nevojës për blerjen e automjeteve. Pas miratimit të 
kërkesës themelohet një komision në MPJ nga ZKA, i cili bën vlerësimin e 
markave më të përshtatshme të automjeteve dhe të vendosë për llojin dhe 
specifikat e automjetit i cili duhet të blihet në misionet diplomatike/konsullore. Pas 
vendimit të Komisionit të MPJ, në misionet diplomatik shefi i misionit diplomatik 
themelon një komision për zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta për blerjen e 
automjeteve me përfaqësuesit e njohur të markave të automjeteve ose përfaqësitë e 
këtyre prodhuesve mbi bazën e parimeve të transparencës jo diskriminimit dhe 
ekonomicitetit, Shefi i Misionit diplomatik/konsullor është përgjegjës për 
nënshkrimin dhe pranimin e automjetit.  

3. Për procedurat e blerjes dhe marrjes me qira të objekteve për misionet 
diplomatike/konsullore të Republikës së Kosovës, Qeveria e Kosovës sipas 
propozimit të Ministrisë përkatëse për punë të jashtme dhe Ministrisë përkatëse për 
financa, nxjerr akt nënligjor.  

 
Neni 126 

Përdorimi i Procedurës së Kuotimit të Çmimeve 
 
1. Për ushtrimin e aktiviteteve të prokurimit për misionet diplomatike/ konsullore, të 

cilat nuk tejkalojnë vlerën njëmijë (1.000) Euro, bëhet përjashtimi i procedurave të 
prokurimit të përcaktuara në nenin 37 të LPP-së.  

2. Misionet Diplomatike dhe Konsullore zhvillojnë procedurat e kuotimit të çmimit 
për furnizime dhe shërbime për nevojat e veta.  

3. KRRP-ja përcakton procedurë të veçantë për kuotimin e çmimit për misionet 
diplomatike/konsullore dhe harton legjislacionin sekondar për këtë procedurë 
brenda tridhjetë (30) ditëve pas hyrjes ne fuqi të këtij ligji.  
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4. Në raste kur formularët e kuotimit të çmimit të aprovuara nga KRPP-ja nuk gjejnë 
zbatim, me qellim të realizimit të procedurave, bëhet përjashtimi i këtyre 
formularëve dhe ofertat e marra nga ana e ofertuesve janë të barasvlershme.  

5. Ministria përkatëse për Punë të Jashtme mbikëqyr kryerjen dhe përfundimin e 
këtyre procedurave.  

 
Neni 127 

Mos zbatimi i neneve 57 dhe 63 
 
Nenet 57 dhe 63 të këtij ligji nuk zbatohen në misionet diplomatike/konsullore. 
 

Neni 128 
Konsultimi mes KRPP dhe MPJ 

 
Të gjitha çështjet të cilat i referohen procedurave të prokurimit publik në misionet 
diplomatike që nuk janë të rregulluara me këtë ligj, rregullohen me akte nënligjore të 
KRPP-së në konsultim me Ministrinë përkatëse për punë të jashtme. 
 

PJESA XI 
 

Neni 129 
Prokurimi Elektronik 

 
1. Qeveria është e autorizuar të nxjerrë rregulla në lidhje me përdorimin e metodave 

të prokurimit elektronik nga autoritetet kontraktuese.  
2. Metodat e prokurimit elektronik mund të përfshijnë një sistem dinamik të blerjes 

dhe blerjeve elektronike.  
3. Qeveria në koordinim me KRPP-në është e autorizuar që të nxjerrë rregulla në lidhje 

me pajisjet e dorëzimit elektronik dhe pranimin e tenderëve si dhe për pajisjet për 
pranimin elektronik të kërkesave për pjesëmarrje. Këto rregulla duhet të përfshijnë një 
nënshkrim të avancuar elektronik, në pajtim me standardet ndërkombëtare;  

4. Përdorimi i prokurimit elektronik nuk është i obligueshëm. Autoritetet 
kontraktuese vendosin nëse dëshirojnë të përdorin metoda të tilla.  

 
PJESA XII 

MJETET JURIDIKE, DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
DHE PËRFUNDIMTARE 

 
KREU I 

SHKELJET E LIGJIT DHE NDËSHKIMET 
 

Neni 130 
Ndikimi i Paligjshëm 

 
1. Pa paragjykuar dhe sipas ligjit përkatës penal dhe ligjit tjetër në fuqi, konsiderohet 

shkelje e këtij ligji, e dënueshme dhe e zbatueshme në pajtim me ligjin në fuqi 
përkatës për çdo person: 
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1.1. sigurojë, ofrojë, kërkojë, ose pranojë ose të tregojë gatishmëri për të 
siguruar, ofruar, kërkuar ose pranuar diç që është e vlefshme (duke 
përfshirë, por pa u kufizuar në, para, ofertë pune, pasuri materiale dhe 
jomateriale, favorizim ose shërbime) për përfitimin e drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë ose pasurimin e punonjësit ose të ish punonjësit, zyrtarit ose ish 
zyrtarit të një autoriteti kontraktues, ose të një personi apo ndërmarrje që ka 
lidhje me ose që bashkëpunon me punonjësin, ish punonjësin, zyrtarin ose 
ish zyrtarin, në tërësi ose pjesërisht për të ndikuar ose tentuar për të ndikuar 
në vendimin ose masat që dëmtojnë, ose lidhen me inicimin, zbatimin ose 
rezultatet e aktivitetit të prokurimit ose shqyrtimit;  

1.2. të ndërmarrë masa, ose të tregojë gatishmëri për të marrë masa, me qëllim të 
frikësimit, shtrëngimit, dëmtimit ose shkaktimit të dëmit (fizik, financiar ose 
të ndryshëm) të ndonjë personi ose ndërmarrje, në tërësi ose pjesërisht me 
qëllim që të ndikojë, të tentojë të ndikojë ose të hakmerret për një vendim 
ose veprim lidhur me inicimin, zbatimin ose rezultatin e aktivitetit të 
prokurimit ose shqyrtimit.  

1.3. të kërkojë ose të hyjë në çfarëdo marrëveshje, aranzhim ose mirëkuptim me 
çfarëdo personi ose ndërmarrje tjetër, nëse marrëveshja, aranzhimi ose 
mirëkuptimi i tillë ka për qëllim që të ndikojë ose të parandalojë, kufizojë 
ose të ngatërroj konkurrencën për cilëndo kontratë publike; ose  

1.4. të ia lehtësojë ose ta inkurajojë cilindo person ose ndërmarrje që të merret 
me cilëndo nga veprimet e specifikuara në pikat “1.1”, “1.2” ose “1.3” më 
lartë.  

2. Nën-paragrafi 1.3. i paragrafit 1. të këtij neni nuk do të zbatohet gjatë negociatave 
ose ekzekutimit të marrëveshjeve formale me shkrim të një grupi të operatorëve 
ekonomik, nëse marrëveshja e tillë ka të bëjë me themelimin e grupit dhe kështu të 
përgatitë tenderin.  

3. Çdo nëpunës civil, punonjës ose zyrtar i autoritet kontraktues që vihet në dijeni, 
përmes çfarëdo mjeti, për veprën e përshkruar në paragrafin 1. të këtij neni ose për 
ndonjë rast që pritet të përfshijë një vepër të tillë, menjëherë duhet të njoftojë 
Ministrinë e Punëve të Brendshme.  

4. Me të mësuar për një shkelje ose ngjarje të tillë, Ministria e Punëve të Brendshme 
menjëherë zhvillon hetime paraprake lidhur me çështjen, dhe nëse ka arsye të 
mjaftueshme për të konstatuar se një shkelje e tillë ka ndodhur, Ministria zyrtarisht 
ia përcjell çështjen agjencionit për zbatimin e ligjit për hetime të mëtejme, në 
përputhje me ligjin në fuqi, për të ndërmarr të gjitha masat e tjera të nevojshme të 
cilat Ministria i konsideron të domosdoshme dhe të përshtatshme për të rregulluar 
gjendjen.  

5. Çdo person ose ndërmarrje që me dashje ose nga pakujdesia e rëndë ofron, ose 
shkakton ose nxit personin tjetër ose ndërmarrjen për të siguruar, informacione 
përmbajtësish të pasakta ose mashtruese, dëshmi ose të dhëna Ministrisë së Punëve 
të Brendshme ose zyrës së prokurorit publik duke pohuar ose duke tentuar të 
dëshmoj ose të mos e pranoj veprën penale të paraparë në paragrafin 1. të këtij neni 
i nënshtrohet ndjekjes penale sipas ligjit penal të Kosovës për një vepër të tillë dhe 
po ashtu përgjigjet për të gjitha dëmet financiare dhe dëmet e tjera që ai ua ka 
shkaktuar personave të tretë dhe ndërmarrjeve.  
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6. Kur një kundërvajtje e saktësuar në paragrafin 1. të këtij neni pretendohet të jetë 
kryer nga ose në emër të ndërmarrjes, personi ose personave fizik që faktikisht janë 
të përfshirë në rastet që kanë shkaktuar ndjekjen penale të një veprimi të tillë, po 
ashtu ndiqen penalisht për këtë. Veç kësaj, çdo drejtor ose zyrtar i lartë ekzekutiv i 
ndërmarrjes së tillë që ka qenë në dijeni ose - sipas kujdesit të arsyeshëm drejtues - 
është dashur të ketë qenë në dijeni për rastet që kanë shkaktuar ndjekjen e veprës 
së tillë penale, po ashtu do të ndiqen penalisht. Kur vepra penale është vepër 
penale e paraparë në paragrafin 5. të këtij neni, personat, drejtorët dhe zyrtarët e 
tillë, së bashku me ndërmarrjen, do të përgjigjen në mënyrë të përbashkët për të 
gjitha dëmet financiare ose dëmet e tjera që u kanë shkaktuar personave të tretë ose 
ndërmarrjeve.  

 
Neni 131 

Shkeljet e Ligjit nga Autoriteti Kontraktues 
 
OSHP-ja do të vendosë një gjobë prej jo më pak se pesëmijë (5.000) Euro për 
autoritetin kontraktues që nuk zbaton një urdhër ose për mosrespektimin e urdhrit të 
OSHP-së brenda pesë (5) ditëve. 
 

Neni 132 
Prokurimet e Mbyllura në Kundërshtim me Këtë Ligj 

 
1. Kontrata publike ose konkursi i projektimit mund të shfuqizohen pjesërisht ose 

plotësisht nga OSHP ose një gjykatë, nëse të përmendurit konstatojnë se kontrata 
publike ose konkursi i projektimit:  
1.1. ishte dhënë pa publikimin e mëhershëm të njoftimit kur ishte kërkuar nga ky 

ligj;  
1.2. ishte përfunduar gjatë periudhës së pritjes sipas neni 26 të këtij ligji apo 

gjatë periudhës së vënies së ndonjë mase të përkohshme të urdhëruar nga 
OSHP ose një gjykatë që ndalon përmbylljen e kontratës;  

1.3. kanë të bëjnë me lëndën që autoriteti kontraktues e ka ndarë në disa pjesë 
për t’iu shmangur zbatimit të procedurave të prokurimit sipas dispozitave të 
këtij ligji;  

1.4. i janë dhënë operatorit ekonomik ose janë lidhur me operatorin ekonomik 
ose kandidatin që është përzgjedhur (i) në kundërshtim me kriteret përkatëse 
të përzgjedhjes, kërkesat dhe specifikimet ose (ii) në përputhje me kriteret e 
përzgjedhjes, kërkesat ose specifikimet që nuk janë të përgatitura ose 
publikuara në pajtim me këtë ligj;  

1.5. i është dhënë operatorit ekonomik ose është lidhur me operatorin ekonomik 
ose kandidatin që nuk i ka plotësuar kërkesat e specifikuara në këtë ligj dhe 
në njoftimin e aplikueshëm, ftesën ose dosjen e tenderit;  

1.6. janë ndryshuar në kundërshtim me ndonjë dispozitë të këtij ligji ose me 
qëllim të shmangies nga procedurat e këtij ligji; ose  

1.7. janë dhënë ose janë lidhur në kundërshtim me një vendim ose urdhër të 
OSHP-së.  

2. Në rast se OSHP ose një gjykatë konstaton se një kontratë publike ose konkurs 
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projektimi mund të shfuqizohet për shkaqet e përcaktuara në nenin 132.1, OSHP 
ose gjykata mund të nxjerrë urdhër:  
2.1. për shfuqizimin e kontratës publike, pjesërisht ose plotësisht;  
2.2. për detyrimin e autoritetit kontraktues që të kryejë një prokurim të ri për 

kontratën publike ose konkursin e projektimit ose cilëndo pjesë të tyre që 
nuk është ekzekutuar ende në masë kënaqshme;  

2.3. nëse ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë për sjellje të gabuara nga ana e 
operatorit ekonomik gjatë aktivitetit të prokurimit, për ta detyruar operatorin 
ekonomik që të paguajë dëmet e shkaktuara autoritetit kontraktues dhe/ose 
një operatori tjetër ekonomik të dëmtuar nga sjelljet e tilla;  

2.4. nëse ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë për sjellje të gabuara nga ana e 
autoritetit kontraktues gjatë aktivitetit të prokurimit, për ta detyruara 
autoritetin kontaktues që të paguajë dëmet e shkaktuara cilitdo operator 
ekonomik që është dëmtuar nga shkeljet e tilla. 

3. Gjatë vendosjes për shfuqizimin e një kontrate publike ose konkursi të projektimit, 
pjesërisht ose plotësisht, OSHP ose gjykata duhet të marrin parasysh dëmet në 
interesin publik që mund të rezultojnë nga ky veprim. Nëse OSHP ose gjykata 
konstaton se shfuqizimi do të kishte pasoja të rënda në interesin publik, atëherë 
OSHP ose gjykata nuk do të shfuqizojnë kontratën publike ose konkursin e 
projektimit, por do të përpiqen ta rregullojnë çështjen përmes nxjerrjes së një 
urdhri për kompensimin e dëmit sipas nën- paragrafëve 2.3 dhe/ose 2.4 paragrafi 2. 
të këtij neni.  

4. Nëse një urdhër i nxjerrë nga OSHP ose gjykatë sipas këtij neni është subjekt i 
shqyrtimit gjyqësor ose procedurës ankimore, dhe operatori ekonomik dhe/ose 
autoriteti kontraktues e njofton me kohë organin urdhërues për qëllimin e tij që të 
paraqesë ankesë ose kërkesë për shqyrtim, organi urdhërues e pezullon 
përmbarimin e urdhrit deri në kohën kur urdhri nuk do të jetë më subjekt i 
shqyrtimit gjyqësor ose procedurës ankimore. Në këto raste, organi urdhërues 
duhet që menjëherë të urdhërojë operatorin ekonomik dhe/ose autoritetin 
kontraktues që menjëherë të depozitojë sigurim për përmbarimin e urdhrit, në një 
shumë e cila është së paku e barasvlershme me (i) dëmet, nëse ka të këtilla, që janë 
përcaktuar në urdhër, dhe (ii) çfarëdo shume tjetër të arsyeshme që organi 
urdhërues e konsideron të nevojshme për të siguruar të drejtat e palëve të tjera 
dhe/ose për të siguruar përmbarimin e urdhrit, nëse i njëjti konfirmohet nga 
shqyrtimi gjyqësor ose procedura ankimore. Sigurimi i kërkuar nga ky paragraf 
mund të depozitohet në të njëjtën mënyrë sikurse sigurimi i tenderit ose sigurimi i 
përmbarimit  

5. Nëse operatori ekonomik dhe/ose autoriteti kontraktues nuk e bën depozitimin e 
sigurimit të kërkuar sipas paragrafit 4. të këtij neni brenda shtatë (7) ditëve pasi të 
jetë informuar për shumën e sigurimit, urdhri nuk do të konsiderohet i pezulluar 
dhe i njëjti mund të përmbarohet menjëherë.  

6. Asgjë në këtë Nen ose në cilëndo dispozitë tjetër të këtij ligji, nuk e kufizon dhe 
nuk mund të interpretohet për të kufizuar pushtetin e gjykatës që (i) të pezullojë 
cilindo aktivitet prokurues të autoritetit kontraktues dhe cilëndo procedurë të 
OSHP-së ose një gjykatë të shkallës më të ulët gjatë ankimit para gjykatës ose 
procedurës së shqyrtimit, (ii) të pezullojë, ndryshojë ose vërtetojë çfarëdo urdhri të 
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nxjerr nga OSHP ose një gjykatë më e ulët, (iii) të nxjerrë çfarëdo urdhri të 
përkohshëm që duhet të respektohet gjatë ankimit para gjykatës ose procedurës së 
shqyrtimit; ose (iv) të nxjerrë çfarëdo urdhri tjetër që gjykata e konsideron të 
nevojshëm për të ruajtur gjendjen ekzistuese ose përmbarimin e një vendimi që 
mund të nxirret në të ardhmen nga gjykata për këtë çështje.  

 
Neni 133 

Deklaratat e jo-efektivitetit 
 
1. Kontrata publike ose konkursi i projektimit do të shfuqizohen pjesërisht ose 

plotësisht joefektive, nga OSHP ose një gjykatë, nëse konstatohet se kontrata 
publike ose konkursi i projektimit për cilëndo arsye të cekur në paragrafin 1. të 
nenit 132 të këtij ligji.  

2. OSHP ose një gjykatë mund të vendosë se një kontratë nuk duhet të jetë i 
joefektive, edhe pse ajo ishte dhënë në mënyrë të paligjshme mbi bazën e 
përmendur në paragrafin 1., në qoftë se pasi ka shqyrtuar të gjitha aspektet 
relevante, ka arsye thelbësore që lidhen me një interes të përgjithshëm që kërkojnë 
që efektet e kontratës duhet të mbahen. Me kusht që:  
2.1. interesat ekonomike në efektivitetin e kontratës mund të konsiderohen si 

arsyet mbizotëruese në rrethana të jashtëzakonshme joefektiviteti do të çoj 
në pasoja jo-proporcionale.  

2.2. interesat ekonomike të lidhura drejtpërdrejt me kontrata përkatëse nuk do të 
përbëjë arsye thelbësore në lidhje me një interes të përgjithshëm.  

2.3. interesat ekonomike të lidhura drejtpërdrejt me kontratën përfshijnë, inter 
alia, shpenzimet që rezultojnë nga vonesa në zbatimin e kontratës, 
shpenzimet që rezultojnë nga nisja e procedurave të reja të prokurimit, 
shpenzimet që rezultojnë nga ndryshimi i operatorit ekonomik kryerjen e 
kontratës dhe në shpenzimet e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga jo-
efektiviteti.  

3. Një kontratë nuk do të deklarohet të jetë e joefektive edhe në qoftë se ka baza për 
të bërë kështu, nëse:  
3.1. autoriteti kontraktues mendon se dhënia e një kontrate pa publikimin 

paraprak të njoftimit të kontratës është në pajtim me këtë ligj,  
3.2. autoriteti kontraktues ka publikuar një njoftim duke shprehur synimin e tij 

për lidhë kontratën, dhe,  
3.3. kontrata nuk ka përfunduar para skadimit të një periudhe prej të paktën 

dhjetë (10) ditë, me efekt nga dita që pason datën e publikimit të këtij 
njoftimi.  

4. Kur OSHP ose një gjykatë vendos që mos ta shpall një kontratë si jo efektive edhe 
pse ka bazë për një deklarim të tillë atëherë ajo do të marrë parasysh nëse ajo mund 
të imponojë gjoba alternative në formë të gjobës tek autoriteti kontraktues siç është 
cekur në nenin 132 të këtij ligji. Dëmshpërblimi nuk do të përbën një ndëshkim të 
përshtatshëm alternativ.  

5. Cilado palë e interesuar siç përmendet në paragrafin 6. të këtij neni mund të kërkoj 
një deklarate të jo-efektivitetit nga OSHP ose gjykata. Një kërkese e tillë duhet të 
bëhet  
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5.1. para skadimit të tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të shpërblimit të 
kontratës; ose  

5.2. autoriteti kontraktues informoi ofertuesit dhe kandidatët në fjalë për arsyet 
përkatëse për përfundimin e kontratës.  

6. Ofertuesit do të konsiderohen të jenë një palë me interes, nëse ato nuk janë 
përjashtuar definitivisht ende nga një tender dhe se një përjashtimi është definitiv 
nëse ajo ka qenë e njoftuar për këtë tender dhe ka qenë konsideruar i ligjshëm ose 
nga një organ i pavarur ose nuk mund ti nënshtrohet një procedure shqyrtimi.  

7. Kandidatët do të konsiderohen të jenë një palë me interes, nëse autoriteti 
kontraktues nuk vënë informatat në dispozicion në lidhje me refuzimin e aplikimit 
të tyre para njoftimit të vendimit për dhënien e kontratës të tenderuesit në fjalë.  

 
KREU II 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 134 
Shfuqizimi i Legjislacionit të Mëparshëm 

 
1. Ky ligj dhe rregullat e prokurimit publik që do të nxirren sipas këtij ligji do t’i 

zëvendësojnë të gjitha legjislacionet paraprake dhe rregullat mbi prokurimin publik 
në Kosovë. Legjislacioni i mëparshëm në fjalë dhe rregullat do të dalin nga fuqia 
në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

2. Ky ligj aplikohet për aktivitetet e prokurimit të publikuara pas hyrjes së ligjit në 
fuqi ndërsa sa i përket aktiviteteve të prokurimit pa publikim procedurat e tilla të 
iniciuara pas të njëjtës kohë.  

3. Me fillimin e zbatimit të këtij ligji, anëtarët e bordeve aktuale do të vazhdojnë t'i 
kryejnë detyrat e përcaktuara nga ky ligj deri në skadimin e mandatit të tyre. 

 
Neni 135 

Hyrja në fuqi e ligjit 
 
Ky ligj hyn nё fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-042 
29 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-032-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 18 / 19 SHTATOR 
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 LOJËRAT E FATIT 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Me këtë ligj rregullohet mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit, 

licencimi i subjekteve dhe regjistrimi i punonjësve të lojërave të fatit, themelimi i 
autoritetit të lojërave të fatit dhe mbikëqyrja e tyre.  

2. Rregullon statusin, qeverisjen, menaxhimin dhe të drejtat e transferueshme dhe të 
përcaktuara të Lotarisë së Kosovës.  

 
Neni 2 

 
1. Ky ligj përcakton parimet themelore:  

1.1. Besimi dhe mirëbesimi i publikut se lojërat e fatit të licencuara dhe të gjitha 
lojërat e fatit dhe lotaria, nuk janë të lidhura me elemente kriminale dhe të 
korruptuara;  

1.2. Licencimi dhe kontrollimi bëhen për të ruajtur shëndetin, sigurinë, moralin, 
rendin publik dhe mirëqenien e përgjithshme, për parandalimin dhe luftimin 
e varësisë nga lojërat, për mbrojtjen e të rinjve, për parandalimin dhe 



 
Ligjet administrative 

 142 

luftimin e shpëlarjes së parasë, për të forcuar stabilitetin dhe suksesin e 
lojërave të fatit dhe për të ruajtur ekonominë konkurruese, me përjashtim të 
lotarisë së Kosovës dhe politikat e konkurrimit të lirë në Republikën e 
Kosovës.  

1.3. Aplikantët për licencë apo ndonjë leje tjetër sipas këtij ligji nuk gëzojnë 
detyrimisht të drejtën për licencë apo lejen e kërkuar. Çdo licencë e lëshuar 
sipas këtij ligji është një privilegj i revokueshëm, dhe asnjë mbajtës i saj nuk 
fiton të drejta të përhershme të saj.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Aplikant- çdo person që kërkon licencë për lojërat e fatit, regjistrimin ose 
gjetjen e përshtatshmërisë sipas dispozitave të këtij ligji apo miratim të çdo 
akti ose transaksioni për të cilin kërkohet miratimi i ATK-së.  

1.2. Aplikim - kërkesa për lëshimin e një licence të lojërave të fatit, regjistrimin 
ose rezultatet e përshtatshmërisë sipas dispozitave të këtij ligji, miratimin e 
një akti ose transaksioni për të cilin duhet miratimi i Drejtoratit të lojërave të 
fatit sipas dispozitave të këtij ligji.  

1.3. ATK - Administratën Tatimore të Kosovës.  
1.4. Automati - çdo mjet që përdoret në kazino dhe terminalet e automatëve për 

lojërat e fatit, pavarësisht formës së pagesës, dhe që me anë të elementit të 
rastësisë i jep mundësinë lojtarit që të marrë një shpërblim në vlerë të 
caktuar.  

1.5. Basti - një shumë parash ose përfaqësues vlere monetare që vihet në lojë për 
një ngjarje, rezultati i së cilës është i pasigurt dhe përzgjidhet në mënyrë 
rastësore.  

1.6. Bastet sportive - vënia e një basti për një ngjarje sportive ose një seri 
ngjarjesh sportive.  

1.7. Lotaria tradicionale – lojërat e fatit që përfshijnë shitjen e tiketave të para-
numëruara tek pjesëmarrësit dhe numrat identifikues që fitojnë fitimet e 
para-caktuara nëpërmjet tërheqjes në kohë të para-caktuar.  

1.8. Lojërat numerike – lojërat si keno, lotto, bingo, etj., ku pjesëmarrësit 
zgjedhin një set të numrave, figurave, shkronjave dhe/apo simboleve që 
vendosen në një tërheqje për të përcaktuar setin fitues dhe pjesëmarrësit 
fitues ndajnë fitimin e caktuar si një përqindje e caktuar e qarkullimit.  

1.9. Lojërat instant – lojëra që të mundësojnë të fitosh një fitim instant duke e 
zbuluar apo hapur rubrikën e fshehur të tiketës dhe duke gjetur një numër të 
caktuar të grupeve identike të figurave, numrave, shkronjave dhe/apo 
simboleve.  

1.10. Lojërat e lotarisë – lotarinë tradicionale, lojërat numerike, lojërat instant 
dhe lojërat e ngjashme ku rezultatet bazohen plotësisht në rastësi.  

1.11. Lojërat e lotarisë dhe basteve – emri i përgjithshëm i përdorur për lojëra të 
lotarisë dhe të basteve.  

1.12. Bordi menaxhues – autoriteti menaxhues të Lotarisë së Kosovës.  
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1.13. Komisioni – një grup të personave të emërtuar nga organizatori për qëllim 
të tërheqjes së fitimeve në lojërat e lotarisë.  

1.14. Drejtori - drejtori i përgjithshëm i ATK-së.  
1.15. Organizatori – subjektin ligjor, që ekskluzivisht organizon dhe menaxhon 

të gjitha aktivitetet e ndërlidhura me lojërat e fatit në Republikën e Kosovës, 
bazuar në licencën ekskluzive dhe autoritetin e dhënë nga ATK-ja.  

1.16. Pjesëmarrësi – një person që luan lojëra të fatit nëpërmjet dilerëve dhe 
lojërave të kazinosë në kazino.  

1.17. Sistemi qendror - sistemin që duhet ta themeloj dhe operoj organizatori, 
me pjesën mekanike me procesim të lartë të të dhënave dhe kapacitetin për 
ruajtje dhe ku informacioni është i lidhur me lojëra të fatit.  

1.18. Tiketa – letra e printuar dhe special të disenjuar që aprovon të drejtën për 
pjesëmarrje në lojëra të fatit.  

1.19. Qarkullimi – shuma monetare të mbledhur nga pjesëmarrësit nga 
pjesëmarrja në lojëra të fatit.  

1.20. Çmimi – shuma monetare që duhet t’i paguhet pjesëmarrësve fitues në 
pajtueshmëri me rregullat e lojës dhe rregullat e kazinosë, inter alia.  

1.21. Lojërat e drejtpërdrejta – lojërat e fatit në kazino që organizohen nga 
njerëz në kazino pa përfshirjen e mjeteve elektronike ose mekanike. Kjo 
përfshin lojërat si black jack, baccarat, poker dhe rulet që operohen në 
kazino.  

1.22. Lojërat e fatit - çdo lojë të luajtur fizikisht me letra, zare, pajisje ose 
makinë për para, pasuri, çeqe, kredi ose ndonjë përfaqësues tjetër të vlerës, 
duke përfshirë por pa u kufizuar në lojërat: ruletë, keno, bingo, black jack, 
poker, bakarat, pay goë, automatët, apo çdo lojë ose pajisje tjetër të miratuar 
nga ATK-ja, por nuk përfshin lojërat të cilat janë të përjashtuara sipas këtij 
ligji.  

1.23. Licenca për lojërat e fatit - akti administrativ të lëshuar nga ATK-ja që 
autorizon personin e emëruar në licencë të përfshihet në lojërat e fatit ose në 
aktivitete të lidhura me to.  

1.24. Mjetet e lojërave të fatit- çdo pajisje, pjesë përbërëse ose makinë që 
përdoret për lojëra të fatit, që ndikon mbi rezultatet e lojës duke vendosur 
mbi humbjet ose fitoret siç përcaktohet me rregulla të brendshme nga ATK-
ja.  

1.25. Kazino – çdo objekt të licencuar që mirëpret dhe akomodon lloje të 
caktuara të lojërave të kazinosë që në shumë raste ndërtohen afër apo në 
kombinim me hotele, restorante dhe atraksione tjera turistike.  

1.26. Punonjës i lojërave të fatit - çdo person të lidhur me një organizator të 
lojërave të fatit, përveç banakierët, kamerierët apo persona të tjerë të 
përfshirë në përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit dhe të pijeve.  

1.27. Përputhshmëria - plotësimi i kritereve për të marr licencë për lojëra të fatit, 
për t’u regjistruar ose për të kryer aktivitete që rregullohen me këtë ligj.  

1.28. Pajisjet shoqëruese - pajisjet apo sistemet të lidhura me lojërat e fatit, një 
lojë ose fushat sportive të cilat nuk do të përkufizoheshin si mjete lojërash 
fati. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në zaret, letrat, sistemet lidhëse që 
lidhin automatët progresivë, pajisje që ndikojnë raportimin e fitimeve dhe të 
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ardhurave të lojërave të fatit, sistemet e kompjuterizuar të basteve në një 
bingo ose njësi të basteve sportive, sistemet e kompjuterizuara për 
monitorimin e automatëve dhe instrumentet për peshimin ose numërimin e 
parave.  

1.29. Prodhuesi - një person që prodhon, disenjon, monton, programon ose 
modifikon një mjet lojërash fati, sistemin e basteve të lojërave të fatit pa 
para të gatshme.  

1.30. Person - çdo person fizik ose juridik.  
1.31. Pagesa për licencë - çdo pagesë që kërkohet për të fituar ose rifreskuar një 

licencë të lojërave të fatit.  
1.32. Publicitet – çdo formë njoftimi për promovimin e lojërave të fatit, qëllimi i 

dukshëm i së cilës është dhënia e informacionit publikut në mediet e 
shkruara dhe audiovizive, duke përfshirë por jo kufizuar në gazeta, revista, 
televizion, radio, posterë, broshura dhe postë direkte.  

1.33. Person i regjistruar - çdo person të cilit i është lëshuar një regjistrim i 
vlefshëm nga ATK-ja në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të 
lëshuara nga MF-ja.  

1.34. MF - Ministria e Financave.  
1.35. Regjistrim - një licencë të lëshuar nga ATK-ja për të vepruar si:  

1.35.1. organizator i sistemit të ndërlidhur;  
1.35.2. laborator i pavarur i kontraktuar për testimin e automatëve; apo  
1.35.3. punonjës i lojërave të fatit.  

1.36. Shpërndarës - çdo person që shet, tregton, ofron, shpërndan ndonjë mjet 
loje të fatit për përdorim në Kosovë.  

1.37. Shpërndarës i pajisjeve shoqëruese - - çdo person që shet, tregton ose 
shpërndan pajisje shoqëruese në Kosovë për t’u përdorur nga të licencuarit.  

1.38. I licencuari - çdo person të cilit i lëshohet një licencë e vlefshme për lojëra 
të fatit nga ATK-ja sipas këtij ligji.  

1.39. Rregullat e lojës – dokument i përgatitur nga organizatori edhe aprovuar 
nga ATK-ja, që përfshin të gjitha termet e lidhura me instruksionet si të 
luhet një lojë fati, metodat e kalkulimit të fitimit të lidhur me çdo lojë, 
shpërndarjen e fitimit ndërmjet pjesëmarrësve dhe të gjitha termet tjera në 
lidhje me lojërat e fatit.  

 
Neni 4 

Lojërat e fatit – licencimi, kategorizimi dhe rregullimi 
 
1. Lojërat e fatit licencohen bazuar në këtë ligj.  
2. ATK-ja është autoriteti rregullativ i lojërave të fatit.  
3. Lojërat e fatit janë:  

3.1. lojërat e lotarisë;  
3.2. lojërat e kazinosë;  
3.3. bastet sportive;  
3.4. lojërat në automate;dhe  
3.5. Tombola bingo në lokale të mbyllura.  

4. E drejta dhe autoriteti për rregullimin e lojërave në kazino në Republikën e 
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Kosovës i takon ATK -së. ATK-ja do të përdor të drejtat e saj rregullatore dhe 
autoritetin për themelimin, organizimin dhe operimin e lojërave në kazino brenda 
kornizës së këtij ligji. Organizatorët e kazinosë, që posedojnë licencë për lojëra në 
kazino do të jenë të autorizuar për të themeluar, organizuar, ofruar dhe vepruar 
lojëra në kazino në Republikën e Kosovës.  

5. Lojërat elektronike, lojërat online përmes internetit, hipodromet, dhe lojërat me 
korrespondencë të themeluara në progresion gjeometrik, me korrespondencë dhe 
me pagesa të shumave të caktuara, të gjitha lojërat e quajtura piramidale, dhe të 
gjitha lojërat e tjera të cilat nuk janë në paragrafin 1. të këtij neni, janë të ndaluara 
me këtë ligj.  

 
Neni 5 

Lojërat zbavitëse dhe konkurset shpërblyese 
 
1. Lojërat zbavitëse siç janë lojërat në kalkulator, simulator, automatë, flipër, si dhe 

lojërat që vihen në lëvizje nëpërmjet parave metalike apo të zhetonëve në të cilat 
lojtari nuk mund të fitojë para, gjëra apo të drejta, nuk janë lojëra të fatit sipas këtij 
ligji.  

2. Konkurset shpërblyese që i organizon subjekti juridik me qëllim publiciteti nuk 
janë lojëra të fatit në pajtim me këtë ligj dhe mund të organizohen me kusht që 
pjesëmarrja në lojë të mos inkasohet dhe të mos ketë kosto shtesë.  

3. Shpërblimet nga paragrafi 2. i këtij neni mund të jepen në produkte, shërbime ose 
në para të gatshme duke mos tejkaluar shumën prej njëmijë euro (1,000.00) € për 
person, pagesa në para të gatshme obligohet të bëhet në llogarinë bankare të 
fituesit.  

4. Subjekti i cili organizon lojën shpërblyese i ofron rregullat e lojës shpërblyese të 
cilat miratohen nga ATK-ja në pajtim me aktin nënligjor përkatës të lëshuar nga 
MF-ja dhe të cilat duhet të shpallen në shtypin ditor.  

 
Neni 6 

Publiciteti i lojërave të fatit dhe ushtrimi i aktivitetit të tyre në zona të lira 
 
1. Ndalohet publiciteti për lojëra fati për të mitur (nën moshën tetëmbëdhjetë (18) 

vjeçare). Ndalohet publiciteti që paraqet lojërat e fatit si zgjidhje të problemeve 
financiare.  

2. Ndalohet publiciteti në mediet e shkruara, elektronike dhe audiovizive, me 
përjashtim të buletineve informative të vetë organizatorit të lojës. Njoftimet e 
shoqatave në teletekst e medieve vizive dhe shpërndarja e buletineve informative 
janë vetëm për pjesëmarrësit e lojërave të fatit dhe jo për publikun.  

3. Publiciteti për lojërat e fatit nuk lejohet të ushtrohet në zona të lira të përcaktuara 
me legjislacionin përkatës.  
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KREU II 
LOTARIA E KOSOVËS 

 
Neni 7 

 
1. Lotaria e Kosovës është subjekt juridik- publik.  
2. Qeveria merr përgjegjësi për të gjitha detyrimet e themeluesit të Lotarisë së 

Kosovës.  
3. Lojërat e lotarisë organizohen vetëm nga Lotaria e Kosovës sipas kushteve të 

përcaktuara me këtë ligj.  
4. Pagesa e fitimeve nga lojërat e fatit të cilat i organizon Lotaria e Kosovës, 

garantohet nga Qeveria e Kosovës.  
5. Veprimtaria e Lotarisë së Kosovës është ushtrimi i lojërave të fatit, në pajtim me 

këtë ligj, për ushtrimin e të cilave Lotarisë së Kosovës nuk i kërkohet leje e 
veçantë nga ATK-ja.  

6. Lotaria e Kosovës është e detyruar që të mundësojë mbikëqyrjen e tërë procesit 
material dhe financiar në baza ditore nga ana e ATK-së.  

 
Neni 8 

 
1. Autoriteti menaxhues i Lotarisë së Kosovës është Bordi Menaxhues, i cili i ka pesë 

(5) anëtarë.  
2. Anëtarët e Bordit Menaxhues i propozon dhe i emëron Qeveria me mandat dy (2) 

vjeçar.  
3. Anëtarët e Bordit Menaxhues nuk mund të jenë:  

3.1. zyrtarë të lartë të Qeverisë;  
3.2. udhëheqës të lartë të partive politike;  
3.3. personat që kanë bashkëshortin-ën ose anëtarët e familjes së ngushtë në 

funksione të larta në Lotarinë e Kosovës.  
4. Anëtarët e Bordit Menaxhues kanë statusin e tyre në bazë të legjislacionit në fuqi 

në momentin e emërimit.  
5. Bordi Menaxhues do të kryesohet nga Kryetari i cili zgjidhet gjatë procesit të 

emërimit sipas paragrafit 2 të këtij neni i cili njëherit do të jetë edhe anëtar i Bordit 
Menaxhues.  

6. Qeveria mund të liroj nga puna një anëtar të Bordit Menaxhues para se t’i skadojë 
afati i mandatit nëse:  
6.1. ofron dorëheqjen;  
6.2. i keqpërdor të drejtat e tij; dhe  
6.3. dënohet me tepër se gjashtë (6) muaj për ndonjë vepër penale sipas ligjeve 

në fuqi.  
7. Kryetari i Bordit Menaxhues të Lotarisë së Kosovës, funksionet e veta i ushtron në 

cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Lotarisë së Kosovës, funksionet e të cilit më afër 
përcaktohen me statutin e Lotarisë së Kosovës.  

 
Neni 9 

 
1. Lotaria e Kosovës e ka statutin me të cilin përcakton dhe rregullon:  
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1.1. firmën dhe selinë;  
1.2. veprimtarinë;  
1.3. kapitalin themelor;  
1.4. sasinë, disponimin dhe tërheqjen e depozitave nga kapitali themelor;  
1.5. ndarjen e fitimeve dhe sistemimin e të ardhurave;  
1.6. bartjen e rreziqeve dhe të humbjeve;  
1.7. administrimin,caktimin, shkarkimin, autorizimin, përgjegjësinë dhe pagimin 

e punëtorëve të caktuar;  
1.8. organizimin e brendshëm;  
1.9. çështjet statutore;  
1.10. kohëzgjatjen dhe mbarimin e veprimtarisë si dhe çështjet e tjera të cilat 

dalin nga ligji për ushtrimin e veprimtarisë së Lotarisë.  
2. Statutin e Lotarisë së Kosovës e propozon Bordi Menaxhues i Lotarisë së Kosovës, 

të cilin e miraton Qeveria e Kosovës.  
 

Neni 10 
 
1. Bordi Menaxhues i Lotarisë së Kosovës:  

1.1. shqyrton dhe miraton planin afarist vjetor;  
1.2. shqyrton raportin afarist të vitit paraprak, jep mendime dhe propozime në të 

dhe bashkë me to, ia dërgon MF-së për shqyrtim dhe vendosje;  
1.3. në rastin e parashtrimit të raportit afarist nga viti paraprak dhe të planit 

afarist për vitin rrjedhës, i jep propozim MF-së, për përgatitjen e vendimit 
për sistemimin e mjeteve të realizuara;  

1.4. vendos për lëshimin dhe publikimin e tiketave;  
1.5. miraton rregullat e lojërave të fatit;  
1.6. jep iniciativa për miratim, ndryshim apo plotësim të dispozitave nga fushë 

veprimtaria e lojërave të fatit, të cilat ia paraqet MF-së; dhe  
1.7. MF-ja i propozon për të dhënë pëlqim për ushtrimin e përbashkët të lojërave 

të fatit me lotaritë e vendeve të tjera që ushtrojnë lojërat e fatit, dhe/apo me 
organizatat e specializuara.  

 
Neni 11 

 
1. Vendimin për sistemimin e mjeteve të realizuara në pajtim me nenin 24 të këtij 

ligji, e miraton MF-ja në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  
2. Sipas ligjit, Lotaria e Kosovës mund të organizohet edhe në bashkëpunim me 

lotaritë e shteteve të tjera.  
3. MF-ja jep pëlqimin për organizimin e lojërave të lotarisë nga paragrafi 2. i këtij 

neni.  
4. Lojërat e lotarisë mund t’i realizojë Lotaria e Kosovës në bashkëpunim afarist me 

subjektet e tjera juridike të regjistruara si: tregtare, zejtare, hotelieri etj., ndër të 
tjera edhe për transaksionin e mallrave dhe të shërbimeve.  

5. Lotaria e Kosovës mund të jetë anëtare e EL (Lotarive të Shteteve Evropiane dhe 
Shoqata Totto) si dhe e shoqatave të tjera ndërkombëtare të lojërave të fatit.  
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Neni 12 
Lojërat e lotarisë 

 
1. Lojërat e lotarisë janë lojëra në të cilat më parë përcaktohet shuma e fondit të 

fitimeve dhe kategorizohen siç vijon: 
1.1. lotaria tradicionale;  
1.2. lojërat instant;  
1.3. lojërat numerike;  
1.4. lojëra të ngjashme ku rezultatet bazohen në rastësi;  
1.5. tombola TV - bingo;  
1.6. tombola - bingo në lokale të mbyllura; dhe  
1.7. prognoza sportive – Totto.  

2. Lojërat e fatit siç janë: lojërat në kazino, lojërat në automate dhe bastet, Lotaria e 
Kosovës nuk mund t’i organizojë.  

3. Për organizimin e këtyre lojërave të lotarisë, sipas këtij neni nuk ka nevojë të 
bëhen pagesa të veçanta të rezervës fillestare të sigurimit dhe pagesa për licencë.  

 
Neni l3 

Rregullat e lojërave të lotarisë 
 
1. Me rregullat e lojërave të lotarisë përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e Lotarisë së 

Kosovës dhe të pjesëmarrësve në lojërat e lotarisë.  
2. Rregullat për ushtrim të lojës së lotarisë përmbajnë:  

2.1. emrin dhe selinë e organizuesit;  
2.2. emrin, përshkrimin dhe kohëzgjatjen e lojës së fatit;  
2.3. kushtet për bashkëpjesëmarrje në lojën e fatit;  
2.4. vendin në të cilin organizohet loja, përkatësisht territorin ku bëhet shitja e 

tiketave;  
2.5. çmimin individual të tiketës, përkatësisht të kombinacionit;  
2.6. afatin e fundit për pjesëmarrje në lojë;  
2.7. sasinë dhe vlerën monetare të emisionit të tiketave;  
2.8. lartësinë e fondit dhe llojin e fitimeve;  
2.9. përshkrimin e tiketës dhe të fletëpagesës;  
2.10. mënyrën, procedurën dhe mbikëqyrjen e tërheqjes, përkatësisht mënyrën e 

verifikimit të fitimeve;  
2.11. mënyrën e publikimit të shumave të fondit fitues dhe rezultateve të lojës;  
2.12. mënyrën dhe afatin e pagesës së fitimeve monetare;  
2.13. mënyrën e njohjes së pjesëmarrësit në lojë me rregullat e lojës;  
2.14. procedurën në rastin e revokimit të tërheqjes.  

3. Rregullat e lojërave të lotarisë nuk bën të ndryshohen pasi të fillojë shitja e 
tiketave, përkatësisht pagesa e xhiros së caktuar.  

4. Lotaria e Kosovës është e detyruar që rregullat për lojërat e lotarisë t’i shpallë 
publikisht para fillimit të lojës së lotarisë në shtypin ditor, si dhe t’ua vejë në 
dispozicion rregullat për pjesëmarrje në lojë.  
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Neni 14 
Tërheqja e fitimeve 

 
1. Në lojërat e lotarisë, në të cilat kombinacionet fituese vërtetohen nëpërmjet 

tërheqjes, tërheqja duhet të bëhet para Komisionit prej së paku tre (3) anëtarëve të 
cilin e emëron organizatori.  

2. Tërheqja e numrave fitues duhet të bëhet në mbikëqyrjen e personit të autorizuar 
nga MF-ja. Për lojërat elektronike, të lejuara më këtë ligj, sistemi duhet të jetë i 
certifikuar dhe i miratuar nga një laborator certifikues ndërkombëtar, që si i tillë, 
është i identifikuar dhe i pranuar nga MF-ja.  

3. Para fillimit të tërheqjes së numrave fitues të lojërave të lotarisë, organizatori duhet 
të vërtetojë numrin e tiketave të shitura, ndërsa tiketat e pashitura duhet t’i vulosë 
para Komisionit dhe personit nga paragrafi 2. i këtij neni.  

4. ATK-ja nga shkaqet e arsyeshme, sipas kërkesës së organizatorit, mund të lejojë 
ndërrimin e vendit të tërheqjes së fitimeve, ose të ditës së tërheqjes, por jo më gjatë 
se pesëmbëdhjetë (l5) ditë, me kusht që organizatori detyrimisht të njoftojë 
opinionin përmes mjeteve të informimit publik.  

5. Ndalohet shitja e mëtejme e tiketave në rast të shtyrjes së tërheqjes së numrave 
fitues për një xhiro të caktuar pas datës së rregullt të caktuar për tërheqje.  

6. Organizatori i lojës së lotarisë, mund të revokojë organizimin e lojës, të xhiros apo 
të serisë për të cilën ka filluar shitja e tiketave, vetëm atëherë ATK-ja jep pëlqimin 
dhe blerësve të mëparshëm ju kthen pagesat.  

 
Neni 15 

 
1. Anëtarët e Komisionit dhe personi i autorizuari i MF-së, bëjnë procesverbal dhe 

nënshkruajnë katër (4) kopje origjinale, që së paku duhet të përmbajnë vendin dhe 
kohën, mënyrën e tërheqjes së numrave fitues, numrin e tiketave të shitura, 
përkatësisht pagesën e përgjithshme në xhiro apo në seri, kombinacionet fituese të 
tërhequra si dhe vërejtjet e mundshme të dhëna nga pjesëmarrësit në lojë.  

2. Raportin për rezultatet e tërheqjes apo për caktimin e fitimeve, organizatori duhet 
ta shpallë publikisht menjëherë, por jo më vonë se shtatë (7) ditë nga dita e 
tërheqjes së numrave fitues.  

 
Neni 16 

Fondi i fitimeve dhe pagesat 
 
1. Fondi i fitimeve në lojërat e lotarisë, përcaktohet nga baza e bërë nga vlera e 

përgjithshme e tiketave të shitura apo vlera e përgjithshme e pagesave për 
bashkëpjesëmarrje në lojëra të lotarisë.  

2. Shuma e fondit të fitimeve në një lojë të caktuar të lotarisë sipas xhirove të 
caktuara apo serive, duhet të publikohen para tërheqjes së fitimeve.  

3. Fondi i fitimeve në lojërat e caktuara të lotarisë, përkatësisht në xhiron e caktuar 
apo në serinë e lojërave, duhet të jetë së paku pesëdhjetë përqind (50%) nga baza e 
paragrafit l. të këtij neni dhe paguhen në pajtim me rregullat e lojërave.  

4. Fondi i fitimeve për tombolë bingo në lokale të mbyllura përcaktohet në shumën 
fikse prej gjashtëdhjetë përqind (60%) për çdo cikël të lojës.  
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Neni 17 
 
1. Pagesa e fitimit monetar, tërheqja e fitimeve të llojeve të tjera të lojërave, ushtrohet 

në afatin e përcaktuar me rregullat e lojës, dhe nuk mund të jetë më i gjatë se 
gjashtëdhjetë (60) ditë nga dita e shpalljes së raportit për rezultatin e lojërave të 
lotarisë.  

2. Organi kompetent i Lotarisë së Kosovës dhe Komisioni të cilin e përcakton Bordi 
Menaxhues, e bënë evidencimin e numrit të saktë dhe të shumës së përgjithshme të 
fitimeve të papaguara për secilën lojë.  

3. Mjetet nga paragrafi 2. i këtij neni, duhet t’u kthehen pjesëmarrësve nëpërmjet 
rritjes së fondit për fitime nga loja konkrete apo lojërat e tjera.  

4. Për dinamikën e pagesave të mjeteve nga ky nen, vendos Kryetari i Bordit 
Menaxhues të Lotarisë së Kosovës dhe për vendimin e nxjerrë e njofton MF-në.  

 
Neni 18 

Shtypja e tiketave dhe fletëzave 
 
1. Tiketat për lotarinë tradicionale dhe lotarinë instant, përpos tiketave të shtypura në 

terminale, mund të shtypen vetëm në shtypshkronja të autorizuara nga MF-ja, sipas 
propozimit të Bordit Menaxhues të Lotarisë së Kosovës.  

2. Tiketat e lotarisë tradicionale dhe lotarisë instant mund të shtypen nga 
shtypshkronja që i plotëson këto kushte:  
2.1. kur bëhet fjalë për prodhuesin eminent që punon, përkatësisht shtyp tiketa 

për lotari tradicionale dhe lotari instant, për një numër më të madh të 
organizatave të lotarisë që janë anëtare të barabarta të LOTARIVE 
EVROPIANE, dhe kur  

2.2. prodhuesi i zgjedhur me kontratën për punën konkrete garanton së paku 
saktësinë e fondit të fitimeve, numrin e kontraktuar të tiketave fituese dhe 
jofituese për lotarinë tradicionale dhe lotarinë instant dhe sistemimin e tyre, 
cilësinë e produktit nëpërmjet sigurisë dhe cilësisë së emisionit dhe garanton 
fshehtësinë e të dhënave.  

3. Vendimin për zgjedhjen e shtypshkronjës nga paragrafi 2. i këtij neni, e miraton 
Bordi Menaxhues i Lotarisë së Kosovës.  

 
Neni 19 
Lotaria 

 
1. Sipas strukturës së fondit fitues lojërat e lotarisë mund të jenë lotari e mallit, lotari 

monetare apo lotari monetare – e mallit.  
2. Sipas mënyrës së tërheqjes së fitimeve, lojërat e lotarisë mund të jenë klasike me 

datën e saktë të caktuar për tërheqje, apo, ekspres dhe instant, të të cilat fitimi 
shtypet në tiketë.  
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Neni 20 
Loto, keno dhe variante të lojërave të tjera 

 
1. Loto është lojë numerike e fatit në të cilën tërheqja e numrave fitues bëhet me 

topëza dhe nëpërmjet mekanizmave elektronikë, e cila në pajtim me rregullat e 
lojës, paraqet kombinimin fitues.  

2. Tërheqja e numrave fitues të lotos bëhet publikisht drejtpërdrejt në transmetim televiziv.  
3. Topëzat për loto, keno dhe për variante të tjera të lojërave numerike, duhet të jenë 

të testuara nga prodhuesit e tyre në pajtim me rregullat e lojës. Lojërat elektronike, 
të lejuara më këtë ligj, duhet të jenë të certifikuara nga një laboratorë 
ndërkombëtar, i pranuar dhe i autorizuar nga MF-ja.  

 
Neni 21 

Prognoza sportive – Toto 
 
Prognoza sportive – Toto bazohet në prognozën e pjesëmarrësve për rezultatet e garave 
futbollistike të ligave vendore apo të jashtme që bëhen një herë apo disa herë në javë. 
 

Neni 22 
Bingo televizive 

 
1. Bingo televizive është lojë e fatit në të cilën numrat tërhiqen publikisht nëpërmjet 

transmetimit televiziv të drejtpërdrejtë.  
2. Organizimi i bingos televizive është e drejtë ekskluzive e Lotarisë së Kosovës.  
3. Tërheqjen e fitimeve në transmetimin e drejtpërdrejtë televiziv mund ta bëjë vetëm 

Lotaria e Kosovës.  
 

Neni 23 
 
1. Me propozim të MF-së, Qeveria vlerëson dhe e përcakton shkallën e kontributeve 

të cilën Lotaria e Kosovës do ta derdhë në Buxhetin e Republikës së Kosovës për:  
1.1. çështje të invalidëve të luftës dhe të punës;  
1.2. kujdesin për fëmijët e dëshmorëve, fëmijët me të meta dhe pa prindër;  
1.3. ndihmë për të drejtat e njeriut;  
1.4. ndihmë për zhvillimin e kulturës;  
1.5. zhvillimin e sportit;  
1.6. ndihmë për mbrojtjen e shëndetit si dhe për çështje humanitare të nevojshme 

në momentin dhe rrethanat e caktuara.  
2. Pagesat dhe kontributet nga paragrafi 1. i këtij neni, Lotaria e Kosovës i përcakton 

në pajtim me udhëzimin administrativ të nxjerrë nga MF-ja.  
 

Neni 24 
Autoriteti i lojërave të fatit 

 
1. Autoriteti i lojërave të fatit themelohet, ushtron kompetencat e veta dhe funksionon 

në bazë të këtij ligji, brenda ATK-së, në kuadër të MF-së.  
2. ATK me akt nënligjor rregullon autoritetin e Lojërave të Fatit brenda ATK-së.  
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KREU III 
LICENCAT PËR LOJËRAT E FATIT, REGJISTRIMET E PUNONJËSVE, 

REZULTATET E PËRSHTATSHMËRISË DHE MIRATIME TË TJERA 
 

Neni 25 
Licencat e nevojshme 

 
1. ATK-ja lëshon këto lloje licencash:  

1.1. Licencë për kazino. Licenca për kazino kërkohet për çdo person që ushtron 
veprimtari, drejton, ose ekspozon për çdo lloj loje të kazinosë, ose merr 
direkt ose indirekt, një kompensim ose shpërblim ose ndonjë përqindje ose 
pjesë parash ose pasurie që luhet për të mbajtur, drejtuar, vazhduar një lojë 
në kazino. Lojërat e kazinosë dhe mjetet e lojërave të kazinosë do të blihen 
ose sigurohen vetëm nga persona të miratuar dhe të licencuar nga ATK-ja. 
Çdo licencë për kazino që nxirret sipas këtij paragrafi do të skadojë tri (3) 
vjet nga data e nxjerrjes, por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës.  

1.2. Licenca për prodhuesin/shpërndarësin e automatëve për lojëra fati. 
Licenca për prodhuesin/shpërndarësin e automatëve për lojëra të fatit 
kërkohet për të gjithë personat që importojnë, prodhojnë, ose shpërndajnë 
automate në territorin e Republikës së Kosovës, ose që veprojnë në ndonjë 
mënyrë si prodhues/shpërndarës të tyre.  

1.3. Çdo licencë që nxirret sipas këtij paragrafi do të skadojë dy (2) vjet nga data 
e nxjerrjes së saj, por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës.  

1.4. Licenca për operatorët e automatëve. Licenca për operatorë të 
automatëve kërkohet për të gjithë personat që përfshihen në biznesin e 
vendosjes dhe të shfrytëzimit të automatëve në lokalet ku ka automat me 
pakicë. Çdo licencë e nxjerrë sipas këtij paragrafi do të skadojë për dy (2) 
vjet nga data e nxjerrjes së saj por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës. 
Një operator i licencuar do t’i sigurojë automatët vetëm nga prodhues apo 
shpërndarës të licencuar. Ky paragraf nuk do të zbatohet për personat që 
kanë licenca për pika të shitjes me pakicë të nxjerra sipas paragrafit 1.4 të 
këtij neni.  

1.5. Licenca për pikat me pakicë të automatëve për lojëra fati. Licenca për 
pikat me pakicë të automatëve kërkohet për të gjithë personat që lejojnë ose 
drejtojnë lojërat e fatit vetëm në automate të vendosura në lokalet e tyre. Një 
licencë e veçantë për pikat me pakicë do t’u jepet çdo lokali ku kryhen 
lojëra të fatit me pakicë në automate. Çdo person i licencuar si lokal do të 
ketë dhe do të mbajë pronësinë ligjore ekskluzive dhe të vetme për të gjithë 
lokalin për të cilën është nxjerrë licenca e pikës me pakicë të automatëve. 
Për tu kualifikuar për këtë licencë aplikanti duhet të aplikojë dhe të operojë 
në vazhdimësi për një minimum prej dhjetë (10) automatëve. I licencuari si 
pikë me pakicë automatësh nuk mund të operojë ndonjë lojë tjetër fati 
përveç automatëve. Çdo licencë e nxjerrë sipas këtij paragrafi do të skadojë 
për dy (2) vite nga data e nxjerrjes, por mund të rifreskohet në bazë të 
kërkesës.  

1.6. Licenca për pikat e basteve sportive. Licenca për pikat e basteve sportive 
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kërkohet për çdo person që pranon baste për një ngjarje sportive. I licencuari 
për baste sportive nuk mund të operojë me ndonjë lojë tjetër fati përveç me 
baste sportive. Çdo licencë e nxjerrë sipas këtij paragrafi do të skadojë për 
(2) vite nga data e nxjerrjes, por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës.  

1.7. Licenca për tombola bingo në lokale të mbyllura. I licencuari për 
tombola bingo nuk mund të operojë me ndonjë lojë tjetër fati përveç me 
tombola bingo. Çdo licencë e nxjerrë sipas këtij paragrafi do të skadojë për 
dy (2) vite nga data e nxjerrjes, por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës. 
Shtypja e tiketave dhe çmimi i tiketës mund të specifikohet përmes aktit 
nënligjor të nxjerr nga MF-ja.  

2. Personi mund të marr më shumë se një licencë lojërash fati për çdo lokal të 
lojërave të fatit.  

3. Asnjë person nuk fiton të drejta pronësore me anë të një licence të lëshuar nga ATK-ja.  
 

Neni 26 
Regjistrimet e punonjësve kryesor 

 
1. Çdo i licencuar për lojëra fati cakton një person i cili ngarkohet për të gjitha 

aktivitetet e lojërave të fatit, inter alia. Personi i ngarkuar do të regjistrohet si 
person kryesor.  

2. Regjistrimi i nxjerrë sipas paragrafit 1. të këtij neni përfundon me skadimin e 
licencës përkatëse, por mund të rifreskohet në bazë të kërkesës.  

3. Nëse, sipas vendimit të ATK-së, një punonjës i një të licencuari identifikohet se 
është duke kryer detyrat e një punonjësi kryesor dhe si i tillë është subjekt për 
regjistrim, ATK-ja do t’i dërgojë një njoftim për këtë vendim të licencuarit që ka 
punësuar këtë punonjës kryesor.  

 
Neni 27 

Regjistrimet e punonjësve tjerë të lojërave të fatit 
 
1. Regjistrimi i punonjësve kërkohet për të gjithë punonjësit e lojërave të fatit përveç 

personave kryesor.  
2. Personi të cilit i kërkohet të regjistrohet sipas këtij neni nuk do të jetë punonjës apo 

ndihmës i një të licencuari derisa të jetë regjistruar nga ATK-ja.  
3. Personi nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç nuk mund të punësohet dhe as të 

regjistrohet si punonjës lojërash fati.  
4. ATK-ja mund t’i refuzojë regjistrimin si punonjës lojërash fati personit të 

shkarkuar me arsye nga veprimtaria për lojëra të fatit, në Kosovë ose kudo në 
ndonjë vend tjetër.  

5. Regjistrimi i nxjerrë sipas këtij neni përfundon me skadimin e licencës por mund të 
rifreskohet në bazë të kërkesës.  

 
Neni 28 

Rezultatet e përshtatshmërisë 
 
ATK-ja mund të kryejë një rishikim të marrëdhënies së çdo personi me një të licencuar, 
t’i kërkojë cilido personi që ofron ose furnizon me pasuri të paluajtshme ose personale, 



 
Ligjet administrative 

 154 

furnizime ose shërbime, ose merr pjesë në ndonjë marrëdhënie tjetër biznesi me një të 
licencuar, që të gjendet i përshtatshëm për të kryer biznes me një të licencuar. 
 

Neni 29 
Lejet e ATK-së 

 
1. Për të përmbushur përgjegjësitë, ATK-ja mund të kërkojë për persona, 

transaksione ose aktivitete të caktuara, leje të veçanta sipas këtij ligji.  
2. Certifikata e licencës, formularët dhe udhëzimet për aplikim, regjistrim, gjetjen e 

përshtatshmërisë, llojet e informacioneve, pozicionet që klasifikohen si persona 
kryesorë, pagesat për regjistrimet fillestare të punonjësve kryesor dhe për të gjitha 
vazhdimet e tyre të mëvonshme, format dhe deklaratat e pagesave tatimore si dhe 
lejet e tjera të veçanta do të rregullohen me akt nënligjor të nxjerr nga MF-ja.  

 
Neni 30 

Aktivitete të kundërligjshme 
 
1. Është e kundërligjshme nëse një person, pa siguruar më parë licencat dhe lejet e 

kërkuara sipas ligjeve në fuqi: 
1.1. ofron ose zbaton ndonjë aktivitet të lidhur me ndonjë lojë fati, ose lojëra 

tjera të ngjashme me anë të mediave duke përfshirë mediat virtuale 
(internet, telefonat mobilë, interaktive, TV, etj) oferta, drejton apo ekspozon 
për lojë, ndonjë lojë fati, mjete të lojërave të fatit, brenda territorit të 
Republikës së Kosovës; 

1.2. merr direkt ose indirekt, një kompensim, shpërblim, përqindje ose pjesë në 
para ose pasuri të luajtshme, për të mbajtur, vazhduar ose furnizuar lojërat e 
fatit, automatët, ose lokacionet e basteve sportive. 

 
Neni 31 

Licencat, regjistrimet dhe gjetjet e përshtatshmërisë 
Të revokueshme – të patransferueshme 

 
1. Çdo licencë, regjistrim, gjetje e përshtatshmërisë dhe çdo leje tjetër sipas këtij ligji 

është e revokueshme dhe e patransferueshme.  
2. Asnjë person i licencuar, regjistruar, që ka gjetje të përshtatshmërisë ose që 

posedon ndonjë leje, nuk fiton të drejtë të patjetërsueshme apo interes në një 
licencë, regjistrim apo leje tjetër.  

3. Kthimi i privilegjit të një licence, regjistrimi, gjetje të përshtatshmërisë apo ndonjë 
leje tjetër kushtëzohet nga kualifikimi i vazhdueshëm dhe i përshtatshëm dhe nga 
definimi i qartë se i njëjti ka detyrimin për t’u dhënë autoriteteve rregullatore, 
hetimore dhe të zbatimit të ligjit çdo ndihmë dhe informacion të nevojshëm për të 
siguruar përmbushjen e politikave dhe të kërkesave të këtij ligji.  
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Neni 32 
Kualifikimet për licencë, regjistrim, gjetje të përshtatshmërisë ose leje 

 
1. Barra e provës për kualifikimin e aplikantit si marrës i licencës, regjistrimit, gjetjes 

së përshtatshmërisë apo një leje të kërkuar nga ky ligj bie mbi vet aplikantin.  
2. Aplikanti për licencë për lojëra të fatit duhet të plotësojë kushtet si në vijim:  

2.1. nuk është i dënuar për vepër penale për një periudhë më tepër se gjashtë (6) 
muaj, në Kosovë apo në ndonjë vend tjetër;  

2.2. të mos ketë kryer ndonjë aktivitet të paligjshëm gjatë menaxhimit të lojërave 
të fatit.  

2.3. të mos përbëjë rrezik për interesin publik të Republikës së Kosovës.  
2.4. ka ndershmërinë e përshtatshme për biznesin, kompetencën dhe përvojën, në 

lojërat e fatit ose në përgjithësi.  
2.5. propozon financimin e biznesit nga një burim legal dhe të përshtatshëm.  
2.6. për çdo huadhënës, kredi dhe burim tjetër i parave, që aplikanti i vë në 

dispozicion, por nuk i përmbush standardet e nevojshme mund të 
konsiderohet i papërshtatshëm.  

 
Neni 33 

Plotësimi i kriterit të përshtatshmërisë 
 
1. Të paktën, personat e mëposhtëm, duhet të plotësojnë kriterin e përshtatshmërisë të 

definuar në paragrafin 2. të këtij neni: 
1.1. të gjithë personat e licencuar, të regjistruar ose të gjetur të përshtatshëm 

sipas këtij ligji;  
1.2. në lidhje me kompanitë private të licencuara sipas këtij ligji, të gjithë 

zyrtarët, drejtorët dhe të gjithë aksionarët që kanë më shumë se pesë përqind 
(5 %) interes në këto kompani;  

1.3. në lidhje me kompanitë që tregtohen në bursa dhe që janë të licencuara sipas 
këtij ligji, të gjithë zyrtarët, drejtorët dhe aksionarët që kanë më shumë se 
dhjetë përqind (10 %) të interesit ose të kontrollit mbi kompaninë;  

1.4. MF-ja mundet që me akt të veçantë nënligjor të kërkojë përqindje (%) më të 
ulëta për nën-paragrafët 1 dhe 2 të paragrafit 1. të këtij neni;  

1.5. në lidhje me partneritetet e licencuara sipas këtij ligji, të gjithë partnerët;  
1.6. në lidhje me çdo njësi ose organizatë tjetër të licencuar sipas këtij ligji, të 

gjithë ata persona të njësisë ose të organizatës që kanë një marrëdhënie të 
ngjashme me atë të zyrtarit, drejtorit ose aksionarit të kompanisë;  

1.7. të gjithë personat që kontraktohen nga ATK-ja për të furnizuar mallra ose 
shërbime;  

1.8. të gjithë personat që japin borxh ose financojnë të licencuarin, pavarësisht 
nëse ky financim lidhet me zhvillimin ose funksionimin e biznesit të 
lojërave të fatit;  

1.9. të gjithë personat që kanë kontratë, kontratë qiraje, ose ndonjë marrëveshje 
tjetër financiare ose biznesi me një të licencuar si kërkohet nga aktet 
nënligjore të lëshuara nga MF-ja.  
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Neni 34 
Aplikantët dhe të licencuarit – dhënia e informacionit 

 
Nëse aplikantët ose të licencuarit nuk japin informacionin e kërkuar nga ATK-ja 
atëherë licenca ose aplikimi i personit mund të pezullohet, revokohet, ose refuzohet 
bazuar në këtë dështim ose refuzim për dhënie informacioni. 
 

Neni 35 
Personat që ndalohet të kenë interes në lojërat e fatit 

 
1. Askush nga personat e mëposhtëm nuk do të ketë interes, direkt ose indirekt, në 

ndonjë licencë të përfshirë në ose me lojërat e fatit:  
1.1. zyrtarët, agjentët ose punonjësit e çdo agjencie të zbatimit të ligjit në 

Republikën e Kosovës që kanë autoritet për të hetuar ose ndjekur krimet në 
Kosovë.  

1.2. gjykatësit e gjykatave kombëtare ose lokale, juridiksioni i të cilëve mbulon 
lokalet e lojërave të fatit.  

1.3. çdo zyrtar qeveritar që ka juridiksion mbi ndarjen zonale, planifikimin ose 
leje të tjera që lidhen me lokalin ku kryhet aktiviteti i lojërave të fatit.  

2. Asnjë i licencuar nuk mund të punësojë ndonjë person në asnjë lloj funksioni për 
sa kohë ky person është i punësuar nga ATK-ja, një agjenci e zbatimit të ligjit në 
Kosovë ose ndonjë agjenci që ka autoritet për të hetuar dhe ndjekur krimet.  

 
Neni 36 

Aplikimi, kostoja dhe dorëheqja nga e drejta e fshehtësisë 
 
1. ATK-ja mund të caktojë çmime për hetimin dhe aplikimin për qëllime të pagesës 

së kostove administrative të ATK-së dhe për pagesën e kostove për çdo hetim të së 
kaluarës së aplikantit dhe të të tjerëve. Këto çmime mund të ndryshojnë në varësi 
të llojit të aplikimit, vështirësisë së hetimit, ose kostove që mund të bëhen për të 
rishikuar çështjet e lidhura me to.  

2. Formulari i aplikimit të ATK-së do të përmbajë edhe një deklaratë nga ana e 
aplikantit për dorëheqje nga e drejta për fshehtësi dhe një dispozitë që lejon që 
informacioni i përfshirë në aplikacion të mund të shihet nga agjentët e agjencive të 
zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë shtetit. Dorëheqja nga e drejta për fshehtësi do 
të shtrihet edhe për regjistrat financiarë dhe të personelit, kudo që ata të mbahen. 

3. Procedurat për pagesën e kostos administrative do të përcaktohen me akt të veçantë 
nënligjor të lëshuar nga MF-ja. 

 
Neni 37 

Furnizuesi i të licencuarit – kërkesat për përshtatshmëri 
 
Çdo person që furnizon me mallra, pajisje, mjete lojërash fati ose shërbime, çdo të 
licencuari që posedon licencë për lojëra të fatit në shkëmbim të ndonjë pagese apo një 
përqindjeje, ose llogaritur si një përqindje e aktivitetit të lojërave të fatit nga fitimet, 
duhet të gjendet i përshtatshëm siç është përcaktuar në nenin 33 të këtij ligji. 
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Neni 38 
Aplikimi – autorizimi për hetime të historikut të aplikantit 

 
1. Me firmosjen dhe dorëzimin e një kërkese për licencë, regjistrim, ose gjetje të 

përshtatshmërisë, aplikanti shndërrohet në subjekt të ligjeve të Kosovës kundër 
mashtrimit.  

2. Aplikanti e autorizon ATK-në që të marrë informacion nga çdo burim publik ose 
privat, në vend ose jashtë vendit, në lidhje me historikun ose sjelljen e tij dhe nëse 
aplikanti është person juridik, autorizimi vlen për çdo aksionar, zyrtar, drejtor, 
partnerë, agjentë ose punonjës të tij.  

 
Neni 39 

Shkarkimi nga përgjegjësia – nxjerrja e informacionit ose publikimet 
 
Të gjithë aplikantët, të regjistruarit, të licencuarit dhe personat e tjerë që mbajnë leje 
nga ATK-ja do të shkarkojnë nga përgjegjësia të njëjtin, instrumentet e saj dhe 
agjentët, për dëme që mund të vijnë nga publikimi i ndonjë materiali apo informacioni 
të siguruar gjatë pyetjeve, hetimeve ose dëgjesave. 
 

Neni 40 
Rifreskimi i licencës, regjistrimi, gjetja e përshtatshmërisë apo leje tjetër 

 
1. Çdo licencë që është në fuqi, pas zbatimit të këtij ligji, do të rifreskohet nga ATK-

ja për periudhën pasardhëse të licencës pasi të jetë bërë kërkesa për rifreskim dhe 
pagesa e çmimit të licencës dhe taksat e kërkuara nga ligji dhe aktet nënligjore. 
Vlefshmëria e një licence të rifreskuar do të jetë e njëjtë me periudhën e licencës 
fillestare. ATK-ja do të veprojë ndaj aplikimit përpara datës së skadimit së licencës 
aktuale.  

2. Kërkesa për rifreskimin e një licence, regjistrimi, gjetje të përshtatshmërisë ose leje 
tjetër, duhet të dorëzohet në ATK së paku gjashtëdhjetë (60) ditë përpara datës së 
skadimit të licencës ekzistuese. ATK-ja obligohet të vendosë lidhur më kërkesën 
në afat brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e pranimit të kërkesës. Të gjitha 
pagesat për licencën dhe taksat, që kërkohen nga ligji dhe aktet nënligjore, do të 
paguhen në konton e caktuar nga ATK-ja në datën e skadimit të licencës ekzistuese 
ose më parë. Me anë të aktit nënligjor do të përcaktohen mënyra, koha dhe vendi 
ku duhet bërë aplikimi.  

3. Rifreskimi i një licence, regjistrimi, gjetja e përshtatshmërisë ose ndonjë leje tjetër 
mund të refuzohet nga ATK-ja për çdo shkelje të ligjit, ose të akteve nënligjore që 
burojnë prej tij, për çdo arsye që mund ose do të kishte penguar nxjerrjen ose 
miratimin fillestar të saj, ose për çdo shkak tjetër të rëndësishëm.  

 
Neni 41 

Refuzimi i një kërkese 
 
1. Çdo person: 

1.1. kërkesa e të cilit është hedhur poshtë nga ATK-ja nuk mund të ri-kërkojë 
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licencimin ose leje tjetër për të paktën një (1) vit nga data kur aplikimi i tij 
është hedhur poshtë;  

1.2. të cilit i është mohuar një licencë për herë të dytë nuk mund të bëjë kërkesë 
tjetër për të paktën tri (3) vjet nga data e hedhjes poshtë për herë të dytë të 
kërkesës së tij.  

 
KREU IV 

DISPOZITA TË PËRZIERA TË LOJËRAVE TË FATIT 
 

Neni 42 
Të licencuarit – detyrimi për të mbajtur regjistrat 

 
1. Çdo i licencuar do të mbajë një komplet librash llogarie, korrespondencën dhe të 

gjithë regjistrat e nevojshëm për të treguar plotësisht pronësinë, transaksionet e 
biznesit të lojërave të fatit të të licencuarit, të cilat do të jenë të hapura në çdo kohë 
gjatë orëve të biznesit për inspektim dhe ekzaminim nga ana e ATK-së ose 
personat e autorizuar prej tyre.  

2. ATK-ja mund të kërkojë nga çdo i licencuar që t’i vërë menjëherë në dispozicion 
këta libra dhe regjistra dhe çdo informacion tjetër që konsiderohet i nevojshëm për 
administrimin e përshtatshëm të këtij ligji.  

3. Të gjithë librat, regjistrat, korrespondenca, dokumentet dhe informacioni i kërkuar 
do të mbahen dhe do të jenë të gatshëm për inspektim për të paktën gjashtë (6) 
vite.  

4. Përmes aktit nënligjor të lëshuar nga MF-ja, mund të specifikohen llojet e 
evidencave dhe regjistrat të cilët konsiderohen të nevojshme të mbahen nga të 
licencuarit me qëllim të administrimit më të mirë të këtij ligji.  

 
Neni 43 

Forcimi i zbatimit të ligjit 
 
1. Është detyrë e të gjithë zyrtarëve të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës që të 

forcojnë zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra nga 
MF-ja, me iniciativë të tyre ose në bazë të ankesave të çdo personi duke përfshirë 
ato të një zyrtari të autorizuar të ATK-së.  

2. Këta zyrtarë të zbatimit të ligjit mund të ushtrojnë çdo autoritet për inspektim dhe 
ekzaminimin e specifikuar në këtë ligj.  

3. Prokurorët e gjykatave të qarkut të Republikës së Kosovës do të ndjekin të gjitha 
shkeljet e këtij ligji në të njëjtën mënyrë si çdo krim tjetër.  

 
Neni 44 

Automatët, njoftimet për dërgesën 
 
1. Çdo prodhues ose shpërndarës automatësh që transporton ose importon një 

automat, ose programe kompjuterike të lidhura me to në Kosovë, do t’i jep ATK-së 
në kohën e nisjes së dërgesës një kopje të faturës së dërgesës që do të përfshijë së 
paku, destinacionin, numrin serik të çdo automati ose të programit kompjuterik të 
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lidhur me të dhe një përshkrim për çdo automat dhe programin kompjuterik të 
lidhur me të.  

2. Çdo person në Kosovë që merr një automat ose një program kompjuterik të lidhur 
me të, me ta marrë atë, do t’i japë ATK-së, në një formular të ofruar nga ATK-ja, 
informacionin që tregon së paku vendndodhjen e çdo automati ose programi 
kompjuterik të lidhur me të, numrat serik përkatës dhe përshkrimet.  

3. Çdo automat i miratuar për t’u përdorur në Kosovë sipas këtij neni do të 
regjistrohet për një vendndodhje të përcaktuar, dhe lëvizja e atij automati nga kjo 
vendndodhje do t’i raportohet ATK-së në përputhje me aktet nënligjore.  

4. Çdo person që shkel ndonjë dispozitë të këtij neni kryen shkelje ligjore.  
5. Çdo automat ose program kompjuterik i lidhur me të që nuk është në përputhje me 

këtë nen, deklarohet kontrabandë dhe mund të bllokohet plotësisht dhe 
konfiskohet.  

6. MF-ja do të nxjerrë akt nënligjor që rregullojnë importimin, zhvendosjen, shitjen 
dhe shpërndarjen e automatëve dhe të programeve kompjuterike të lidhur me to. 
Përmes këtij akti nënligjor do të diktohen kërkesat për regjistrimin e informacionit, 
përjashtimet, kohën dhe mënyrën e zhvendosjes së automatëve dhe të programeve 
kompjuterike të lidhur me të.  

 
Neni 45 

Mosha e pjesëmarrësve në lojëra fati 
 
1. Është e ndaluar që një person nën tetëmbëdhjetë (18) vjeç të përfshihet në lojëra 

fati, të luajë qoftë personalisht ose përmes një agjenti.  
2. Është e ndaluar që personat që merren me aktivitet lojërash fati të ndajnë fitimet 

me një person nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç.  
3. Organizatorit i ndalohet të punësojë persona nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç.  
4. Është e ndaluar që organizatori i lojërave të fatit t’i lejojë një personi nën moshën 

tetëmbëdhjetë (18) vjeçare të përfshihet në lojëra të fatit.  
 

Neni 46 
Kontraktimi me persona të papërshtatshëm 

 
1. Është krim që një i licencuar sipas këtij ligji të punësojë ose të kontraktojë dikë të 

cilit i është mohuar ose revokuar licenca e lojërave të fatit nga ndonjë autoritet 
qeveritar.  

2. Personi të cilit nga ATK-ja:  
2.1. i është mohuar licenca;  
2.2. është gjetur i papërshtatshëm;  
2.3. i është revokuar licenca ose rezultati i përshtatshmërisë, dhe i cili nuk duhet 

të hyjë në asnjë lloj marrëveshje me një të licencuar, direkt ose indirekt, pa 
miratimin paraprak të ATK-së.  

3. Çdo marrëveshje me një person që është subjekt i dispozitave të këtij neni do të 
konsiderohet se përfshin një dispozitë për ndërprerje kontraktimi pa mbajtur 
kurrfarë përgjegjësie nga ana e të licencuarit. Dështimi për të përfshirë 
shprehimisht këtë kusht në marrëveshje nuk është mbrojtje në rast të ndërprerjes së 
marrëveshjes sipas këtij neni.  
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Neni 47 
Automatët – certifikimi 

 
1. Çdo automat i ofruar për lojë fati nga ndonjë i licencuar duhet të jetë i prodhuar 

brenda pesë (5) viteve nga një prodhues i licencuar dhe të jetë i certifikuar nga një 
laborator i pavarur i kontraktuar për lojëra fati.  

2. Certifikimi bëhet vetëm nëse automati i plotëson kriteret për mënyrën e 
organizimit të lojës, për llojin e fitimit, për bastin maksimal dhe për fitimin 
maksimal, për kohëzgjatjen maksimale të lojës dhe për humbjen maksimale, të 
vendosura nga Ministria e Financave në Rregulloren për kontrollin e veprimtarisë 
së lojërave të fatit, për ruajtjen e mirëqenies së përgjithshme dhe të lojtarëve, si dhe 
në interes të mbrojtjes së të rinjve. 

3. Para vënies në përdorim të automatit për lojëra të fatit, laboratori i pavarur i 
kontraktuar vërteton rregullsinë e automatit për lojëra të fatit, para se të përdoret 
për herë të parë automati, subjekti juridik që e vendos në përdorim duhet ta 
prezantojë vërtetimin tek personi i autorizuar për kontrollimin teknik dhe 
garancionin nga prodhuesi i automatit.  

4. Çdo automat i modifikuar kërkon ri-vërtetim nga një laborator i kontraktuar i 
pavarur lojërash fati përpara se ai të ofrohet për lojë.  

5. Kontrolli teknik i automatëve mund të bëhet vetëm nga subjektet juridike që nuk 
ushtrojnë lojëra të fatit dhe në bazë të autorizimit të veçantë të ATK-së.  

6. Vërtetimi për rregullsinë e automatit për lojëra të fatit jepet për dy (2) vite dhe një 
vërtetim i rifreskuar duhet të sigurohet para skadimit të afatit dy (2) vjeçar.  

7. Për zbatim të këtij neni do të nxirret akt i veçantë nënligjor nga MF-ja.  
 

Neni 48 
Ofrimi i kredisë 

 
Personi i licencuar, i regjistruar ose i miratuar nga ATK-ja sipas këtij ligji nuk mund t’i 
ofrojë kredi dikujt për të marrë pjesë në një aktivitet lojërash fati të licencuara. 
 

Neni 49 
Dështimi për të paguar fituesit 

 
1. Është e paligjshme për një të licencuar që me dashje të refuzojë që të paguajë 

fituesin e ndonjë loje fati.  
2. Çdo person që shkel ndonjë nga dispozitat e këtij neni bëhet subjekt i ndëshkimeve 

të nenit 77 të këtij ligji.  
3. Procedurat e pagesës së pjesëmarrësve nga shuma fillestare e sigurimit (depoziti) 

do të përcaktohet me akt nënligjor të nxjerr nga MF-ja.  
 

Neni 50 
Lejet për rregullat e lojërave dhe të automatëve 

 
1. Rregullat e lojës do të përgatiten nga organizatori i lojërave të fatit dhe do të 

miratohen nga ATK-ja për çdo lojë specifike dhe do të shpallen në një vend afër 
lojës përkatëse që shihet qartë nga lojtari.  
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2. Rregullat e lojës do të përfshijnë:  
2.1. informacionin rreth organizatorit;  
2.2. informacionin dhe instruksionet si të luhet në të gjitha lojërat e fatit të 

ofruara nga organizatori;  
2.3. informacionin rreth metodave që duhet përdorur për kalkulimin e fitimeve 

për çdo lojë;  
2.4. informacionin rreth pranimit të tiketave fituese (ose instrumenteve tjera 

informative me vlerë të njëjtë si tiketat), periudha dhe procedurat për pagesë 
të fitimeve;  

2.5. ndonjë informacion tjetër i lidhur me lojëra të fatit.  
3. Një i licencuar nuk do të ofrojë ndonjë lojë ose automat, ose ndonjë variacion të 

ndonjë loje ose automati pa pasur miratimin paraprak nga ATK-ja.  
4. ATK-ja do të monitorojë të gjitha aktivitetet në lidhje me organizimin dhe ofrimin 

e lojërave të fatit dhe të sigurojë që këto aktivitete bëhen në pajtim me rregullat e 
lojës, inter alia.  

5. Në bazë të paragrafit 6 të nenit 47 të këtij ligji, MF-ja nxjerr akte nënligjore për të 
kontrolluar procesin, standardet dhe kufizimet për lojërat e fatit dhe automatët.  

 
Neni 51 

Ndalimi dhe marrja në pyetje e personit të dyshuar për shkeljen e ligjit 
 
Çdo i licencuar ose zyrtar, nëpunës ose agjent duhet ta informoj ATK-në për çdo 
person i cili gjendet në biznesin e të licencuarit që është i dyshuar për shkeljen e ndonjë 
dispozite të këtij ligji. 
 

Neni 52 
ATK-ja dhe Policia e Kosovës 

 
1. ATK-ja do të mbikëqyrë industrinë e lojërave të fatit dhe do të forcojë zbatimin e 

Ligjit të lojërave të fatit. Asgjë nga ky nen nuk duhet interpretuar si ndalim ose 
kufizim i autoritetit të agjencive vendore të zbatimit të ligjit për të forcuar 
dispozitat e këtij ligji ose akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji.  

2. Policia e Kosovës do të ketë autoritetin për sa më poshtë:  
2.1. të kryejë hetime penale dhe mbikëqyrje të agjencive të zbatimit të ligjit në 

lidhje me shkelje të raportuara nga zyrtarët vendorë të zbatimit të ligjit ose 
nga ATK-ja.  

2.2. në bashkëpunim me zyrtarët vendorë të zbatimit të ligjit dhe me ATK-në, 
Policia e Kosovës do të zhvillojë dhe mbledhë informacion në lidhje me 
krimin e organizuar në përpjekje për të identifikuar elementët ose 
ndërmarrjet kriminale që mund të infiltrohen ose të ndikojnë mbi lojërat e 
fatit dhe tu raportojnë këtë informacion organizatave të përshtatshme të 
zbatimit të ligjit dhe ATK-së.  

2.3. të përgatisin raporte në lidhje me aktivitete të krimit të organizuar në 
Republikën e Kosovës ose që po drejtohen për në Kosovë, ose për elementë 
të tjerë kriminalë për t’u përdorur nga ATK-ja në përpjekje për të 
parandaluar elementët ose ndërmarrjet kriminale që të infiltrohen ose të 
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ndikojnë mbi lojërat e fatit si përshkruhet në këtë ligj.  
2.4. të inspektojë ose të ekzaminojë, hapësirat, librat, regjistrat ose ndonjë 

material tjetër të shkruar ose elektronik të mbajtur në ndërtesën e biznesit të 
lojërave të fatit si e kërkon ligji, gjatë zhvillimit të aktivitetit të Policisë së 
Kosovës si parashihet në këtë nen.  

3. ATK-ja do të kryejë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, në bazë të 
Memorandumit të Mirëkuptimit, hetime për të kaluarën e aplikantëve për licencë 
lojërash fati dhe të aplikantëve për regjistrim, të licencuarve, të regjistruarve, 
pronarëve, qiramarrësve të një pasurie ose ndërtese në të cilën lejohet ose kryhet 
aktiviteti i lojërave të fatit, të punonjësve të lojërave të fatit të këtyre bizneseve, 
dhe çdo personi tjetër të cilin ATK-ja mund ta hetojë, siç përkufizohet nga ky ligj 
ose nga aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.  

4. Bazuar në Kompetencat e dhëna me Kodin Doganor dhe të Akcizave, Dogana e 
Kosovës në zbatim të dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore për zbatim të 
tij, gjithashtu mund të hetoj veprimtarinë e lojërave të fatit për tu siguruar se 
subjektet kanë përmbushur obligimet e normës së tatimit të akcizës.  

5. Shkeljet penale të këtij ligji nga ndonjë person, të gjetura gjatë një hetimi të 
autorizuar ose të zbuluara nga ATK-ja do të referohen në zyrën e prokurorit.  

 
Neni 53 

Marrëveshjet, kontratat dhe qiratë 
 
Të gjitha marrëveshjet, kontratat, qiratë, ose marrëveshjet e tjera të bëra në shkelje të 
këtij ligji, ose akteve nënligjore të dala prej tij, janë të padetyrueshme për ATK-në. 
 

Neni 54 
Kufizimet e interesit financiar 

 
1. Asnjë prodhues ose shpërndarës i automatëve dhe pajisjeve shoqëruese apo 

zyrtarët dhe nëpunësit e tyre nuk do të kenë interes, direkt ose indirekt, ndaj 
organizatorëve të lojërave të fatit.  

2. Asnjë organizator lojërash fati apo zyrtarë dhe nëpunësit e tyre nuk do të kenë 
ndonjë interes, direkt apo indirekt, në prodhuesit dhe shpërndarësit e automatëve 
dhe pajisjeve shoqëruese.  

3. Fjala “interes” në këtë nen nuk përjashton transaksionet gjatë zhvillimit të biznesit.  
 

Neni 55 
Fitimet personale materiale ose konflikti i interesit 

 
1. Është e paligjshme për një person të nxjerr, suspendoj, revokoj apo të rifreskoj një 

licencë, regjistrim, gjetje të përshtatshmërisë ose leje ndër këtë ligj për ndonjë fitim 
material ose ndonjë gjë me vlerë.  

2. Çdo person që shkel dispozitat e këtij neni kryen një shkelje.  
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Neni 56 
Persona të përjashtuar ose të nxjerr jashtë 

 
1. Përjashtimi i personave të caktuar nga ndërtesat e licencuara të lojërave të fatit 

është i nevojshëm për zbatimin e politikave të këtij ligji dhe për të ruajtur 
rregullimin strikt të lojërave të licencuara të fatit.  

2. ATK-ja përcakton listën e personave të përjashtuar nga lokalet e lojërave të fatit, duke 
përfshirë personat prania e të cilëve në këto lokale konsiderohet e rrezikshme për 
interesin e Republikës së Kosovës ose të lojërave të licencuara të fatit ose për të dyja.  

3. Për të marrë vendimin për përfshirjen në listë, ATK-ja merr në konsideratë 
çdonjërën nga pikat e përmendura më poshtë:  
3.1. dënim të mëparshëm për një krim të rëndë përfshirë edhe shkeljet e ligjit të 

lojërave të fatit të Republikës së Kosovës apo të ndonjë shteti tjetër.  
3.2. dështimin për të deklaruar interesin në një biznes lojërash fati, për të cilin 

personi duhet të fitojë një licencë, ose evazion të qëllimshëm nga pagesat e 
detyrimeve ose të taksave;  

3.3. reputacioni, që mund të ketë efekt negativ mbi besimin dhe mirëbesimin e 
publikut se industria e lojërave të fatit është e pastër nga ndikimet kriminale 
dhe korruptive;  

3.4. lista e personave të përjashtuar të nxjerra nga juridiksionet e shteteve tjera 
ose nga ndonjë autoritet tjetër qeveritar.  

3.5. shkelës profesionistë të ligjit dhe bashkëpunëtor të afërt të tyre.  
4. ATK-ja mund të vendosë sanksione për të licencuarin në përputhje me dispozitat e 

këtij ligji nëse i licencuari dështon që të nxjerrë jashtë nga lokali i tij një person 
nga lista. Këto sanksione mund të përfshijnë por nuk kufizohen në pezullimin, 
revokimin, modifikimin, kufizimin, refuzimin ose kushtëzimin e një licence, 
regjistrimi ose ndonjë leje tjetër. 

 
KREU V 

LOJËRAT NË KAZINO, AUTOMATE, BASTE DHE TOMBOLA BINGO 
NË LOKALE TË MBYLLURA 

 
LOJËRAT NË KAZINO 

 
Neni 57 

 
1. Kazino është lokal i destinuar për organizim të lojërave të veçanta të fatit, të cilat 

organizohen në tavolinat për lojë me topëza, kubëza apo me letra (siç është ruleti, 
boule, chemin de ferr, black jack, trente quarante, baccarat, craps, etj)  

2. Për pagesën e fitimeve nga lojërat e fatit në kazino përgjigjet dhe garanton 
organizuesi i tyre me pasurinë që e disponon.  

3. Nëse në fund të ditës, fitimet totale janë më të mëdha se shuma e paguar, dallimi 
përfaqëson fitimin, ndërsa, në të kundërtën, përfaqëson humbje për kazino.  

4. Fondi i fitimeve në lojëra të fatit në kazino nuk përcaktohet më herët. Lloji dhe 
shuma e fitimeve paguhet në vendin e lojës pas çdo xhiroje të lojës.  
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Neni 58 
 
1. Lartësia e kapitalit themelues të subjekteve ekonomike të organizuara si kompani, 

korporata etj, nuk mund të jetë më e ulët se dy milion euro (2,000,000.00) €.  
2. Shuma monetare e rezervës fillestare të sigurimit nuk mund të jetë më e ulët se dy 

milion euro (2,000,000.00) €.  
3. Mjetet e rezervave fillestare të sigurimit në formë të depozitave në para të gatshme, 

kanë karakter të sigurimit të fitimeve për lojtar dhe mbulimin e obligimeve 
tatimore të pashlyera ndaj ATK-së dhe Doganës.  

4. MF-ja me pëlqim të Qeverisë, për çdo vjet mund të ngrit shumën nga paragrafi l. 
dhe 2. të këtij neni.  

 
Neni 59 

 
1. ATK-ja mund tu lëshojë licencë vetëm këtyre subjekteve ekonomike, nëse 

subjekti:  
1.1. Paraqet prova të dokumentuara për pjesën e kapitalit themelor dhe origjinën 

e tij;  
1.2. Paraqet prova për depozitimin e mjeteve në të gatshme të rezervës fillestare 

të sigurimit në konton e caktuar nga MF-ja si dhe origjinën e tij;  
1.3. Paraqet kontratën për themelimin e saj me të dhënat për themeluesit, 

lartësinë e depozitave, emrin dhe thirrjen e themeluesve me dokumentet 
valide për pasurinë e paluajtshme të themeluesve;  

1.4. Paraqet planin e biznesit për themelimin dhe afarizmin e kazinosë;  
1.5. Paraqet rregullat për punën e kazinosë dhe i paraqet rregullat për secilën lojë 

të kazinosë që do ta ushtronte kazinoja.  
 

Neni 60 
 
1. Për ushtrimin e lojërave në kazino, subjekti ekonomik (shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuar ose shoqëri aksionare) duhet t’i plotësojë këto kushte: 
1.1. Duhet të gjendet në lokale të veçanta apo në objekte hoteliere me së paku 

katër (4) yje;  
1.2. Të posedojë prova se është bashkëpronarë i lokaleve ose kontraktor për 

shfrytëzimin e lokaleve për lojëra të kazinosë, ashtu që, me pjesën hoteliere 
dhe me lokalet ndihmëse, formon një tërësi hapësinore dhe funksionale, me 
atë që, sipërfaqja nuk mund të jetë nën pesëqind (500) m2; 

1.3. Rregulloret miratohen për punën e kazinosë si dhe për çdo lloj të lojës në 
kazino që organizohet në kazino;  

1.4. Të ketë së paku tre (3) tavolina, arkën, dhe ta ketë të siguruar mbikëqyrjen 
audio – vizuale me incizim të vazhdueshëm;  

1.5. Në pajtim më ligjin ka mbikëqyrje të hyrjeve dhe të daljeve bashkë me 
sigurimin dhe mbrojtjen trupore të lojtarëve dhe të vizitorëve;  

1.6. Të ketë hapësirë të veçantë për ruajtjen e sigurt të parave dhe të sendeve 
tjera me vlerë.  

1.7. Të mos gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë, më së paku 1,5 km, të objekteve 
edukative-arsimore, të institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale.  
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2. Provat nga paragrafi l. i këtij neni, dorëzohen nga organizatori i kazinosë dhe 
vlerësohen nga ATK-ja.  

 
Neni 61 

 
1. ATK-ja detyrohet, brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës 

për licencë për lojëra të kazinosë, të merr vendim me të cilin vendos për kërkesën e 
subjektit ekonomik.  

2. Në afatin e paraparë nga paragrafi l. i këtij neni, ATK-ja duhet të vlerësojë 
përshtatshmërinë, ligjshmërinë si dhe rregullsinë e afarizmit të deritanishëm të 
subjektit ekonomik, përkatësisht të pronarit të subjektit ekonomik.  

3. Leja jepet për periudhën tre (3) vjeçare, organizatori i kazinosë është i detyruar që 
pas parashtrimit të kërkesës për vazhdimin e lejes, të paraqes raportin për 
afarizmin e vet gjatë viteve të mëparshme. Nëse rezultati afarist të cilin e vlerëson 
ATK-ja nuk është i kënaqshëm, kërkesa mund të refuzohet.  

 
Neni 62 

 
1. Çdo objekt i kazinosë duhet të ketë të instaluar sistemet të miratuara për video 

mbikëqyrjen që duhet të jenë në funksion nga fillimi deri në fund të orarit të punës.  
2. Paragrafi 1. i këtij neni i referohet lojërave të fatit të llojit “lojëra të drejtpërdrejta” 

në kazino, përkatësisht, ruleti, black jack, etj. ku punonjësit në kazino marrin pjesë 
direkt në mënyrë të vazhdueshme.  

3. Organizatori i kazinosë është i obliguar të ruaj regjistrat e videos, në vend të sigurt 
në formë digjitale apo ndonjë formë tjetër të përshtatshme së paku katërmbëdhjetë 
(14) ditë nga dita e regjistrimit fillestar.  

4. Këto regjistrime i vihen menjëherë në dispozicion autoriteteve të zbatimit të ligjit 
me kërkesë të tyre.  

 
Neni 63 

 
1. Në objektin e kazinosë mund të jenë të pranishëm një apo më shumë anëtarë të 

organit mbikëqyrës të ngarkuar për mbikëqyrje përkitazi me zbatimin e këtij ligji.  
2. Kazino duhet të ketë lokal të ndarë për ofrimin e shërbimeve hoteliere në të cilin 

shërbehen pije të tipit Kafe-Bar por mund të ketë edhe objekt hotelier të tipit 
Restorant.  

3. Kushtet për hyrje në kazino i cakton bartësi i licencës për lojëra të kazinosë, me atë 
që individëve të caktuar, apo grupeve të individëve të caktuara, mund t’ua ndalojë 
hyrjen pa dhënë shpjegime për atë vendim, me përjashtim të autoriteteve të 
zbatimit të ligjit.  

4. Pjesëmarrësit, të cilët gjatë lojës në kazino cenojnë rregullat e caktuara për lojë 
normale, mund t’u ndalohet vazhdimi i lojës.  
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LOJËRAT NË AUTOMATE 
 

Neni 64 
 
Lojërat e fatit në automate, mund të organizohen vetëm në automate dhe në 
instrumente të tjera për lojëra të fatit me mundësi të depozitit të shumëfishtë në klub 
me më së paku njëzet (20) automate. 
 

Neni 65 
 
Numrin e përgjithshëm të klubeve në të cilat organizohen lojëra të fatit në automate të 
cilat mund të veprojnë në territorin e Kosovës, propozohen nga MF-ja, dhe aprovohen 
nga Qeveria e Kosovës. 
 

Neni 66 
 
1. Aktivitetet e lojërave të fatit në automate ushtrohen nga subjektet ekonomike, të 

cilat i kanë selitë e veta në Kosovë që i plotësojnë kushtet ligjore dhe kanë licencë 
të ATK-së.  

2. ATK-ja, subjekteve ekonomike ju lëshon licencë për ushtrimin e këtyre lojërave të 
fatit kur:  
2.1. janë të regjistruara për ushtrimin e atyre lojërave të fatit;  
2.2. janë pronarë apo qiramarrës të automatëve;  
2.3. kanë siguruar lokale përkatëse për vendosje të së paku dhjetë (10) 

automatëve me minimum dhjetë metër katror (10) m2 për automat;  
2.4. të mos ndodhen në afërsi të drejtpërdrejtë të objekteve edukative-arsimore, 

të institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale, së paku pesëqind 
(500) metra.  

2.5. kanë miratuar rregulla për lojëra të fatit;  
2.6. distanca midis klubeve të lojërave të fatit, të jetë së paku treqind (300) 

metra.  
2.7. i kanë dhënë prova se të gjithë automatët janë të ndërtuar dhe të disenjuar 

për të paguar fitimin nga tetëdhjetë (80) % e pagesave totale ku nuk 
përfshihet lidhja me kusht për të vazhduar lojën më lart apo më poshtë.  

3. Pos kërkesave nga paragrafi 2. i këtij neni, aplikanti i nënshtrohet vlerësimit të 
ATK-së, përkitazi me lokalitetin e objektit afarist në të cilin vendosen automatët, 
pronësinë e automatëve si dhe për ligjshmërinë dhe rregullsinë e afarizmit dhe të 
sjelljeve të deritanishme.  

4. Vetëm një licencë lejohet për të operuar me automatë në një lokacion afarist.  
5. Me qëllim të sigurimit të pagesës së fitimeve në favor të pjesëmarrësve, të 

plotësimit të detyrimeve ligjore e kontraktuese dhe të obligimeve tatimore ndaj 
ATK-së dhe doganës, organizuesi i lojërave të mbështetura në automatë, gjatë 
periudhës së lejuar për ushtrimin e lojës, në konton e caktuar nga MF-ja, duhet të 
ketë të paguar në para të gatshme në formë depozite njëqindmijë (100,000.00) 
euro.  

6. Licenca lëshohet për dy (2) vite me numër të caktuar, me lloje të automatëve si dhe 



 
Ligji Nr. 04/L-080 për lojërat e fatit 

 167 

me lokacion të precizuar të tyre. Para skadimit të afatit, subjekti ekonomik duhet të 
bëjë kërkesë për vazhdimin e licencës.  

7. Më kërkesën për vazhdimin e licencës, subjekti ekonomik duhet të paraqes edhe 
raportin për afarizmin e vet gjatë dy (2) viteve të mëparshme. Nëse rezultatet 
afariste, sipas vlerësimit të ATK-së nuk janë të kënaqshme, kërkesa mund të 
refuzohet.  

 
Neni 67 

 
1. Automatët për lojërat e fatit, para vënies në përdorim, duhet të jenë teknikisht në 

rregull.  
2. Automatët për lojërat e fatit nuk mund të licencohen dhe të importohen për herë të 

parë, nëse janë më të vjetër se tre (3) vjet nga data e prodhimit.  
3. Automatët për lojëra të fatit që vihen në përdorim, duhet të kenë matësin elektronik 

dhe bazën e të dhënave për informacion automatik dhe siguri të të dhënave për 
punën e përgjithshme të automatëve duke përfshirë edhe pajisjen e kontrollit 
mekanik, që shënon qarkullimin e automatit.  

4. Fondi i fitimeve në lojërat e fatit me automatë nuk përcaktohet më herët. Lloji dhe 
shuma e fitimeve paguhet në vendin e lojës pas secilës xhiro të lojës.  

5. Kushtet dhe mënyrat e shënimeve dhe të incizimeve të qarkullimit, me akt të 
veçantë nënligjor, i përcakton MF-ja.  

 
Neni 68 

 
1. Automatët dhe pajisjet tjera të lejuara për lojërat e fatit do të kenë, në vende të 

dukshme, tregues të veçantë për shënimet dhe regjistrimet e informatave, për llojin 
e instrumentit, lokacionin, afatin dhe numrin serik si dhe për organizatorin e 
lojërave të fatit.  

2. Fletë ngjitëset për detajet nga paragrafi 1. i këtij neni, me një procedurë të veçantë, 
i merr organizatori i lojërave të fatit nga ATK-ja. Për fletë ngjitëset e bëra, të 
dhëna dhe në dispozicion, ATK-ja mban evidencë të veçantë.  

 
Neni 69 

 
1. Organizatori i lojërave të fatit, para vënies në përdorim të automatit ose para 

zhvendosjes së tyre në një lokacion tjetër, me kohë dhe në mënyrë të përshtatshme 
do të bëjë kërkesë me shkrim tek Administrata Tatimore e Kosovës për dhënie të 
licencës dhe atë shtatë (7) ditë para ndërmarrjes së veprimit të tillë.  

2. Automatët për lojëra të fatit duhet të jenë të disenjuara dhe adaptuara në atë 
mënyrë, që me numrin total të kombinimeve, t’ua paguajnë lojtarëve së paku 
tetëdhjetë përqind (80) % nga vlera e pagesave të bëra, në të cilën nuk përfshihet 
rreziku i lidhjeve me kusht në fitimin e realizuar ndaj shënimeve të hyrjeve dhe të 
daljeve nëpërmjet treguesit mekanik.  
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BASTI SPORTIV 
 

Neni 70 
 
1. Aplikanti, që është organizatori, mund të organizoj dhe ofroj baste të ndryshme në 

lokale, posaçërisht të përshtatura për to dhe në bazë të licencës për baste të lëshuar 
nga ATK-ja.  

2. Aplikanti, që është organizatori, për bast duhet t’i plotësojë këto kushte:  
2.1. të jetë shfrytëzues ligjor i lokalit në të cilin organizohet basti;  
2.2. të ketë së paku një vend për pranimin e pagesës;  
2.3. vendi për pagesa dhe baza e të dhënave qendrore në kompjuter, duhet të 

ketë qasje për telekomunikim;  
2.4. organizatori i bastit duhet të jetë pronar i pajisjeve të nevojshme për 

ushtrimin normal të bastit;  
2.5. të paraqet prova të dokumentuara për pjesën e kapitalit themelor;  
2.6. të paraqet prova për depozitimin e mjeteve të gatshme të rezervës fillestare 

të sigurimit në konton e caktuar nga MF-ja;  
2.7. të mos gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë, së paku pesëqind (500) metra, prej 

objekteve edukative-arsimore, institucioneve historike, fetare dhe pronës 
komunale;  

2.8. distanca midis lokaleve të jetë së paku treqind (300) metra.  
2.9. të ndërmerr hapa dhe të siguroj që fitimet e lidhura me tiketat fituese janë 

paguar;  
2.10. të prezantojë raporte të lidhura me baste tek ATK-ja në baza të rregullta çdo 

gjashtë (6) muaj;  
2.11. organizatori, anëtarët e tij, partnerët, punonjësit dhe personat tjerë që 

punojnë për organizatorin, janë të obliguar të mbajnë fshehtësinë e 
pjesëmarrësve dhe pjesëmarrjen e tyre në lojë.  

3. Licenca për ushtrimin e bastit i lëshohet aplikantit, që është organizatori, për dy (2) 
vite dhe ajo duhet të rifreskohet para skadimit të afatit dy (2) vjeçar në pajtim me 
nenin 42 të këtij ligji.  

4. I licencuari, që është organizatori, është i detyruar që me kërkesën për vazhdim të 
licencës, të prezantojë edhe raportin për afarizmin e vetë gjatë dy (2) viteve të 
mëparshme. Kur rezultatet afariste, sipas vlerësimit të ATK-së nuk janë të 
kënaqshme, kërkesa për leje mund të refuzohet.  

5. Organizuesi i bastit është i detyruar që të caktojë rregulla të brendshme për 
ushtrimin e lojërave të fatit me baste.  

6. Aplikanti, që është organizatori, të cilit i jepet leja për ushtrimin e bastit sportiv, 
duhet të ketë kapital themelor në shumë prej së paku njëqindepesëdhjetë mijë euro 
(150,000.00) €.  

7. Me qëllim të sigurimit të pagesës së fitimeve në favor të pjesëmarrësve, plotësimit 
të detyrimeve ligjore e kontraktuese dhe obligimeve tatimore ndaj ATK-së dhe 
Doganës, organizuesi i lojërave të mbështetura në bast, gjatë periudhës së lejuar 
për ushtrimin e bastit, në konton e caktuar nga MF-ja, duhet të ketë të paguar në 
para të gatshme në formë depozite njëqindepesëdhjetë mijë euro (150,000.00) €. 
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Neni 71 
 
Pajisjet telekomunikative duhet të jenë rrjet i hapur (online). 
 

TOMBOLA BINGO NË LOKALE TË MBYLLURA 
 

Neni 72 
 
1. Tombola bingo në lokale të mbyllura është lojë e fatit të cilën mund ta organizojnë 

subjektet juridike në përshtatje me lejen e organit kompetent, por vetëm në lokale 
të mbyllura, e cila nuk mund të transmetohet publikisht.  

2. Lejen sipas paragrafit l. të këtij neni, për dy (2) vite e lëshon organi kompetent me 
kusht që parashtruesi i kërkesës të jetë:  
2.1. i regjistruar për ushtrim të lojës bingo,  
2.2. pronar i pajisjeve të domosdoshme për ushtrimin e lojës bingo,  
2.3. të ketë siguruar lokal përkatës me adresë të caktuar,  
2.4. të ketë mundësuar qasje fizike të lojtarëve në lokalin në të cilin organizohet 

loja,  
2.5. të mos gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë, së paku 500 (pesëqind) metra, të 

objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike, fetare dhe të 
pronës komunale.  

2.6. të ketë rregullat e lojës bashkë me instrumentet e kontrollit efikas.  
3. Organizatori i lojës bingo mund të vëjë në qarkullim vetëm tiketa të lejuara nga 

ATK-ja të cilat mund të shiten ekskluzivisht vetëm në lokalin në të cilin 
organizohet loja.  

4. Organizatori është i detyruar që për secilën lojë të mbajë evidencë për sasinë dhe 
serinë e tiketave të dhëna, kurse rezultati përfundimtar për çdo lojë evidentohet në 
një formular të veçantë.  

 
Neni 73 

Rregullat e lojës të lojërave të fatit 
 
1. Rregullat e lojës të lojërave të fatit, duhet të jenë të hartuara në gjuhët zyrtare që 

zbatohen në Kosovë.  
2. Gjatë lojërave të fatit, të cilat lojtarët i kanë filluar pas pagesës së shumave për 

pjesëmarrje në një lojë, rregullat e lojës nuk mund të ndryshohen, e as të 
plotësohen deri në përfundimin e saj.  

 
KREU VI 

PAGESAT PËR LICENCAT E KAZINOVE DHE AKTIVITETET TJERA 
TË LOJËRAVE TË FATIT 

 
Neni 74 

 
1. Për të marrë një licencë sipas këtij ligji dhe për të bërë rifreskimin e saj, përpara 

nxjerrjes ose rifreskimit të licencës, kërkohet të kryhen pagesat e mëposhtme: 
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1.1. për kazino: 
1.1.1. pagesa për licencën fillestare një milion euro (1,000,000.00) €;  
1.1.2. pagesa fillestare për çdo lojë të gjallë pesëqind euro (500.00)€;  
1.1.3. pagesa fillestare për çdo kompjuter, makinë elektronike ose automat 

njëqind euro (100.00) €;  
1.1.4. pagesa për rifreskim të licencës pesëdhjetë mijë euro (50,000.00) €.  

1.2. për prodhuesin dhe shpërndarësin:  
1.2.1. pagesa për licencën fillestare dhjetëmijë (10,000.00) €;  
1.2.2. pagesa për rifreskimin e licencës pesëmijë euro (5,000.00)€.  

1.3. për organizatorin e automatëve:  
1.3.1. pagesa për licencën fillestare njëzetmijë (20,000.00) €;  
1.3.2. pagesa për dhjetë (10) automatë dymijë e pesëqind euro(2,500.00)€;  
1.3.3. pagesa për çdo automat shtesë dyqind e pesëdhjetë euro(250.00)€;  
1.3.4. pagesa për rifreskim të licencës dymijë e pesëqind euro (2,500.00)€;  

1.4. Për lokacionin me pakicë të automatëve:  
1.4.1. pagesa për licencën fillestare pesëmijë euro(5,000.00) €;  
1.4.2. pagesa për rifreskim të licencës njëmijë euro (1,000.00) €.  

1.5. Bastet sportive:  
1.5.1. pagesa për licencën fillestare njëzet e pesëmijë euro (25,000.00) €;  
1.5.2. pagesa fillestare për çdo lokal pesëmijë euro (5,000.00) €;  
1.5.3. pagesa për rifreskimin e licencës dymijë e pesëqind euro (2,500.00) 

€.  
1.6. Tombola bingo në lokale të mbyllura:  

1.6.1. pagesa për licencën fillestare pesëmijë (5,000.00) €;  
1.6.2. pagesa për rifreskimin e licencës njëmijë (1,000.00) €.  

2. Për të marrë dhe rifreskuar një licencë sipas këtij ligji pagesat duhet të kryhen 
përpara nxjerrjes ose rifreskimit të licencës, të cilat paguhen në Buxhetin e 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 75 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, të gjitha subjektet e licencuara për të operuar me 
Lojërat e Fatit do të jenë të liruara nga mbajtja në burim e tatimit në fitim për lojtar. 
 

KREU VII 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 76 

Ndëshkimet për mos licencim 
 
1. Personat që organizojnë lojëra të fatit pa leje të organit kompetent, varësisht nga 

lloji i lojës së fatit gjobiten: 
1.1. Për kazino tridhjetëmijë euro (30,000.00) €;  
1.2. Lojërat në automate dhjetëmijë (10,000.00) €;  
1.3. Për baste dhjetëmijë (10,000.00) €;  
1.4. Për tombola bingo tremijë euro (3,000.00) €;  
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1.5. Lojërat tjera të ndaluara me këtë ligj prej tremijë euro (3,000.00) € deri 
njëzetmijë (20,000.00 €);  

1.6. Prodhuesit/shpërndarësit pesëmijë euro (5,000.00) €;  
1.7. Lokacionet me pakicë të automatëve dymijë (2,000.00) €.  

 
Neni 77 

Ndëshkimet për shkelje të dispozitave ligjore 
 
1. Të licencuarit që merren me aktivitete të lojërave të fatit gjobiten nëse i licencuari:  

1.1. ushtron lojëra të fatit në kundërshtim me këtë ligj dhe dispozita ligjore do të 
ndëshkohet në shumë prej njëmijë euro (1,000.00) €;  

1.2. ndryshon rregullat e xhiros së caktuar të lojës të fatit, pasi që ka filluar shitja 
e tiketave për xhiron e caktuar, dhe kur pa leje të caktuar, e shtyn ditën apo 
e ndërron vendin e tërheqjes së fitimeve do të ndëshkohet në shumë prej 
dymijë euro (2,000.00) €;  

1.3. bën tërheqje të fitimeve pa njoftuar nëpunësit e autorizuar të MF-së apo para 
tërheqjes nuk e verifikon numrin e tiketave të shitura, ndërsa tiketat e 
pashitura nuk i mbyllë, nuk i vulosë dhe nuk i anulon para komisionit do të 
ndëshkohet në shumë prej dymijë euro (2,000.00) €;  

1.4. nuk i paguan fitimet në afatin e përcaktuar me rregullat e lojës do të 
ndëshkohet në shumë prej tremijë euro (3,000.00) €;  

1.5. vendos në qarkullim tiketa tombole, të cilat nuk janë autorizuar nga organi 
kompetent do të ndëshkohet në shumë prej pesëqind euro (500.00) €;  

1.6. vazhdon ushtrimin e lojërave të fatit, edhe pse nuk e plotëson cilindo nga 
kushtet e kërkuara për ushtrim të lojërave të fatit në kazino do të ndëshkohet 
në shumë prej tremijë euro (3,000.00) €;  

1.7. vazhdon ushtrimin e lojërave të fatit edhe pse nuk e plotëson cilindo nga 
kushtet e kërkuara për ushtrimin të lojërave të fatit në automate do të 
ndëshkohet në shumë prej njëmijë euro (1,000.00) €;  

1.8. në rastin e ushtrimit të mbikëqyrjes, organit të autorizuar nuk ia mundëson 
shikimin e dokumentacionit afarist, të lokaleve afariste, të mjeteve 
ndihmëse, të instrumenteve apo e pamundëson mbikëqyrjen e afarizmit 
financiar material të tërësishëm do të ndëshkohet në shumë prej njëmijë 
euro (1,000.00) €;  

1.9. në rastin e ushtrimit të lojërave në bast për njësi të palicencuara do të 
ndëshkohet në shumë prej dymijë euro (2,000.00) €;  

1.10. vazhdon aktivitetin edhe pse nuk e plotëson cilindo nga kushtet e kërkuara 
për ushtrimin e veprimtarisë si prodhues/shpërndarës i automatëve do të 
ndëshkohet në shumë prej njëmijë euro (1,000.00) €;  

1.11. vazhdon ushtrimin e lojërave të fatit edhe pse nuk e plotëson cilindo nga 
kushtet e kërkuara për ushtrim të lojërave të fatit të një lokacioni pakicë 
automatësh do të ndëshkohet në shumë prej njëmijë euro (1,000.00) €;  

1.12. i regjistruari është punonjës kryesor do të ndëshkohet në shumë prej dyqind 
e pesëdhjetë euro (250.00) €;  

1.13. i regjistruari është një punonjës lojërash fati do të ndëshkohet në shumë prej 
njëqind e njëzet e pesë euro (125.00) €;  



 
Ligjet administrative 

 172 

1.14. i licencuari është tombola bingo do të ndëshkohet në shumë prej dyqind e 
pesëdhjetë (250.00) €;  

1.15. subjektet që organizojnë lojëra shpërblyese të cilat nuk aplikojnë për leje 
nga ATK-ja ndëshkohen në shumën prej dymijë euro (2,000.00) €;  

1.16. subjektet që organizojnë lojëra shpërblyese dhe nuk ju përmbahen 
rregullave të përcaktuara me këtë ligj do të ndëshkohen në shumë prej 
njëmijë euro (1,000.00) € për çdo lojë shpërblyese;  

1.17. subjektet që organizojnë lojëra të fatit dhe lejojnë personat nën moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjeç të marrin pjesë në lojëra fati do të ndëshkohen për 
kazino tremijë euro (3,000.00) €, ndërsa për lojëra të tjera njëmijë euro 
(1,000.00) €;  

1.18. publiciteti i lojërave të fatit në kundërshtim me legjislacionin në fuqi 
ndëshkohet në shumën prej dymijë euro (2,000.00) €;  

1.19. për mos aplikim me kohë për licencë sipas dispozitave të ligjit në fuqi 
ndëshkohet në shumën prej pesëqind euro (500.00) €.  

2. Gjatë kontrollimit të të licencuarit, nëse qarkullimi i deklaruar në libra dhe regjistra 
(dokumente) është më i ulët se auditimi i bërë nga ATK-ja, i licencuari do të 
ndëshkohet me:  
2.1. për kazino dymijë euro (2,000.00) €;  
2.2. për automate njëmijë (1,000.00) €;  
2.3. për baste sportive njëmijë (1,000.00) €;  
2.4. për tombola bingo dyqind e pesëdhjetë euro (250.00) €.  

3. Për kundërvajtje nga paragrafi l. i këtij neni, personi përgjegjës në subjektin juridik 
gjobitet (dënohet me të holla) në shumën prej dyqind e pesëdhjetë euro (250.00) € 
deri dymijë e pesëqind euro (2,500.00) €. 

 
Neni 78 

Veprat penale 
 
1. Çdo person i paautorizuar që ofron ndonjë lloj të lojërave të fatit apo lojërave të 

ngjashme, përmes çdo mediumi duke përfshirë median virtuale në kuadër të 
Republikës së Kosovës, do të dënohet me burgim prej një (1) deri tre (3) vjet dhe 
dënohet me gjobë prej pesëmijë (5,000.00) € deri njëzetmijë euro (20,000.00) €.  

2. Çdo person që bën nxitjen apo publicitetin e lojërave të fatit të paautorizuara apo 
lojërave të ngjashme, duke ofruar shërbime bankare apo shërbime ndërmjetësuese 
financiare për lojëra të tilla të paautorizuara do të dënohet me burgim prej një (1) 
deri tre (3) vjet dhe dënohet me gjobë prej dymijë euro (2,000.00) € deri dhjetëmijë 
(10,000.00) €.  

3. Në lidhje me krimet e përcaktuara në këtë paragraf, do të konfiskohet çdo pasuri e 
përdorur për apo çfarëdo e ardhur e krijuar nga ofrimi ose duke ndihmuar ofrimin e 
ndonjë loje të paautorizuar të tillë.  

4. Lojërat e fatit dhe ndonjë lojë e ngjashme të organizuara jashtë vendit dhe të 
ofruara në Republikën e Kosovës nga ndonjë person tjetër e jo organizatori, 
përmes çdo mediumi duke përfshirë median virtuale duhet të konsiderohen si 
lojëra të paautorizuara dhe çdo person që ofron apo ndihmon në ofrimin e lojërave 
të tilla të fatit, do të ndëshkohet në kuadër të fushëveprimit të neneve 29 dhe 77 të 
këtij ligji.  
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Neni 79 
Pezullimi ose revokimi i një licence 

 
1. Çdo licencë, regjistrim, gjetje e përshtatshmërisë ose ndonjë leje tjetër e lëshuar 

sipas këtij ligji mund të pezullohet për një periudhë kohore deri në gjashtë muaj 
ose të revokohet kur ATK-ja ka prova. Përveç pezullimit ose revokimit, ATK-ja 
mund të bëjë një dënim monetar që nuk i kalon vlerat e mëposhtme:  
1.1. kur i licencuari ka një licencë kazinoje pesëmijë euro (5,000.00) €;  
1.2. në rast se i licencuari mban një licencë si prodhues/shpërndarës i 

automatëve, licencë për një lokacion me pakicë automatësh njëmijë euro 
(1,000.00) €;  

1.3. nëse i regjistruari është punonjës kryesor dyqind e pesëdhjetë euro (250.00) €;  
1.4. nëse i regjistruari është një punonjës lojërash fati njëqind e njëzet e pesë 

euro (125.00) €;  
1.5. nëse i licencuari mban një licencë për baste sportive njëmijë euro (1,000.00) €;  
1.6. nëse i licencuari mban një licencë për tombola bingo pesëqind euro (500.00) €.  

2. Dënimet civile të parapara në paragrafin 1. të këtij neni nuk përbëjnë pengesë për 
ndjekje penale ose për ndonjë ndjekje civile apo administrative.  

 
Neni 80 

 
1. Në rastet kur konstatohet se një subjekt ushtron lojëra të fatit pa licencë të organit 

kompetent, ATK-ja ka të drejtën e mbylljes dhe/ose të konfiskimit të aparaturës 
përkatëse.  

2. MF-ja përmes aktit të veçantë nënligjor mund të kërkojë mbikëqyrje dhe lidhje 
online përmes serverit qendror të këtyre subjekteve me serverin qendror në ATK.  

3. Çdo gjobë dhe obligim tatimor i paraparë sipas neneve, 77, 78 dhe 79 të këtij ligji 
do të akumulohet në të njëjtën mënyrë ashtu siç është e paraparë me Ligjin Nr. 
03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.  

4. Në rast se pronarët e aparateve brenda dy muajve, nga data e sekuestrimit, nuk i 
kryejnë obligimet tatimore në doganë, dogana do t'i shkatërrojë aparatet nën 
mbikëqyrje doganore.  

 
KREU VIII 

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 81 
Zbatimi 

 
1. Derisa ligji i ri dhe aktet nënligjore të tij të vihet në zbatim, subjektet ekonomike 

do të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe të kryejnë veprimtaritë e tyre në bazë 
të Ligjit për lojërat e fatit Nr. 2004/35.  

2. Për zbatimin e paragrafit 5. të nenit 66 të këtij ligji, të gjithë operatorët ekonomikë 
duhet t'i përmbushin kërkesat që dalin nga ky paragraf, në afat prej një (1) viti.  

3. Të drejtat dhe detyrimet e të licencuarve të cilët kanë mbajtur licenca për lojërat 
edhe deri në zbatimin e këtij ligji, do të mbetet e njëjtë deri në datën e skadimit të 
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licencës përkatëse. Megjithatë, të gjitha rifreskimet e licencave të tilla do të jenë 
subjekt i dispozitave të këtij ligji.  

4. MF-ja, në procedurë të caktuar, me qëllim të zbatimit të këtij ligji, do të nxjerrë 
akte të veçanta nënligjore.  

 
Neni 82 

Ligji në fuqi 
 
Ky ligj shfuqizon Ligjin për lojërat e fatit, Nr. 2004/35 të datës 8 shtator 2004 dhe aktet 
e tij nënligjore që janë nxjerrë për zbatimin e tij. 
 

Neni 83 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-080 
06 prill 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-014-2012, datë 26.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 9 / 4 MAJ 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-244 
PËR REZERVAT SHTETËRORE TË MALLRAVE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR REZERVAT SHTETËRORE TË MALLRAVE 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohet procedura e krijimit, sigurimit, financimit, deponimit, ruajtjes, 
përdorimit, menaxhimit, përtëritjes, freskimit dhe shpërndarjes së rezervave shtetërore 
të mallrave në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për 
mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit, 
në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve 
terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme e 
të rënda për jetën, shëndetin e popullatës, gjësë së gjallë, pasurisë, trashëgimisë 
kulturore, mjedisin si dhe për dhënien e ndihmave humanitare, në përputhje me normat 
e së drejtës ndërkombëtare. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

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

1.1. Rezerva shtetërore të mallrave – lënda e parë, produktet e gatshme, 
materialet, prodhimet dhe mjetet e tjera të domosdoshme;  

1.2. Ministria –Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.3. Ministër –Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;  
1.4. Administrim – shpërndarja, këmbimi, freskimi, plotësimi, ruajtja ose 

mirëmbajtja, heqja apo seleksionimi, huadhënia, blerja, shitja dhe çdo 
veprim tjetër që mund të kryhet me rezervat shtetërore të mallrave;  

1.5. Shpërndarja – dhënia falas ose me pagesë të rezervave shtetërore të mallrave;  
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1.6. Këmbim – zëvendësimi i vlerës në cilësinë e kërkuar dhe në sasinë 
përkatëse, në varësi të vlerës monetare;  

1.7. Përtëritje – zëvendësimi i sasisë fizike të rezervave shtetërore pas çdo 
intervenimi emergjent;  

1.8. Freskim - zëvendësimi i rezervave shtetërore të mallrave për produktet, 
listën esenciale të barnave që janë para afatit të skadencës;  

1.9. Ruajtje apo mirëmbajtje - ndërmarrja e të gjithë veprimeve të 
administratës së rezervës dhe të personave juridik gjatë përkujdesjes për 
rezervat shtetërore të mallrave;  

1.10. Kufiri minimal i artikullit të rezervave shtetërore të mallrave – sasia e 
caktuar të shprehur në njësi matëse, nën të cilën nuk duhet të bjerë sasia e 
rezervave të shtetit;  

1.11. Plotësim - plotësimi i rezervave shtetërore të mallrave deri në kufijtë 
maksimale;  

1.12. Agjent ekonomikë – personat juridikë, fizik, të cilëve u besohet ruajtja dhe 
mirëmbajtja e rezervave të shtetit që kërkojnë kushte të veçanta ruajtjeje;  

1.13. Huadhënie - dhënia në përdorim të përkohshëm të mallrave dhe kthimin 
brenda afatit të caktuar; 

1.14. Departament i rezervave – departamenti i rezervave shtetërore të mallrave 
në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë;  

1.15. Depo e rezervave shtetërore – hapësira për ruajtjen e rezervave shtetërore 
e cila plotëson kushtet e veçanta për ruajtjen e mallrave;  

1.16. Sasia e rezervave – sasia e domosdoshme e cila ruhet dhe shfrytëzohet për 
rezerva shtetërore;  

1.17. Mallra humanitare - mallrat që i jepen shtetit të Kosovës si ndihmë 
humanitare nga shtetet, donatorët dhe individët, për rastet e situatave të 
përcaktuara me këtë ligj;  

1.18. Mallra të konfiskuara - mjetet e punës, lëndët e para, materialet, 
karburantet, produktet e gatshme, vlerat e tjera materiale dhe të gjitha 
sendet, që kalojnë në pronësi të shtetit, me vendim të formës së prerë të 
organit kompetent, si rrjedhojë e veprave kundërvajtës administrative dhe 
veprave penale apo si pasojë e parandalimit dhe goditjes së krimit të 
organizuar që janë të destinuara për rezerva shtetërore të mallrave.  

 
Neni 4 

Plani strategjik dhe programi vjetor për rezerva shtetërore të mallrave 
 
Rezervat shtetërore të mallrave janë me interes të veçantë për Republikën e Kosovës 
dhe sigurohen në bazë të Planit Strategjik afatmesëm tri (3) vjeçar dhe Programit 
vjetor. 

 
Neni 5 

Administrimi me rezervat shtetërore 
 
Departamenti i Rezervave Shtetërore të mallrave (në tekstin e mëtejmë Departamenti), 
është përgjegjës për administrimin e rezervave në pajtim me këtë ligj. 
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Neni 6 
Aprovimi i planit 

 
Plani strategjik dhe Programi vjetor për rezerva shtetërore të mallrave aprovohen nga 
Qeveria e Kosovës në propozim të MTI-së pas harmonizimit me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Financave, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Forcave të Sigurisë 
së Kosovës, Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,- Agjencia për 
Veterinari dhe Ushqim Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Energjisë dhe 
Minierave dhe Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. 
 

Neni 7 
Raporti vjetor 

 
Qeveria e Kosovës, përmes Ministrit, së paku një herë në vit i raporton Kuvendit të 
Kosovës për gjendjen dhe administrimin me rezerva shtetërore të mallrave. 
 

Neni 8 
Përcaktimi dhe ruajtja e rezervave 

 
1. Me Planin Strategjik të rezervave shtetërore të mallrave përcaktohet:  

1.1. krijimi;  
1.2. furnizimi;  
1.3. ripërtrirja;  
1.4. freskimi;  
1.5. përdorimi;  
1.6. shpërndarja;  
1.7. shitja;  
1.8. këmbimi;  
1.9. dhurimi; dhe  
1.10. shfrytëzimi.  

2. Me Planin Strategjik bëhet sigurimi i depove për vendosje dhe ruajtje të rezervave 
shtetërore të mallrave.  

3. Programi vjetor për rezervat shtetërore të mallrave përpilohet në përputhje me 
Planin Strategjik.  

 
Neni 9 

Vendndodhja e rezervave shtetërore 
 
Plani Strategjik dhe programi vjetor si dhe vendndodhja e rezervave shtetërore të 
mallrave konsiderohen sekret shtetëror. 

 
Neni 10 

Përmbajtja e programit vjetor 
 
1. Programi vjetor i rezervave shtetërore të mallrave, duhet të përmbaj:  

1.1. llojin, sasinë dhe vlerën e rezervave shtetërore të mallrave;  
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1.2. burimin e mjeteve financiare dhe shpërndarjen e tyre sipas destinimit;  
1.3. shumën e mjeteve financiare të deponuara;  
1.4. shpërndarjen territoriale të rezervave shtetërore të mallrave të bazuar në 

parimin e mbrojtjes dhe nevojave të furnizimit;  
1.5. sasia e mallit për rifreskim;  
1.6. sasia minimale e mallrave – sipas llojit e cila duhet të jetë gjithnjë në 

disponim për nevoja të furnizimit në raste të fatkeqësive natyrore dhe tjera 
të nivelit të lart dhe luftës apo rrezikut nga lufta, si dhe numri i ditëve për 
furnizim me këto sasi;  

1.7. listën e produkteve medicinale, ilaçet sipas listës esenciale;  
1.8. kushtet nën të cilat llojet dhe sasitë e caktuara të rezervave shtetërore të 

mallrave jepen në deponim.  
 

Neni 11 
Përherëshmëria e rezervave shtetërore 

 
Rezervat shtetërore të mallrave formohen si rezerva të përhershme të mallrave. 
 

Neni 12 
Përbërja e rezervave shtetërore te mallrave 

 
1. Rezervat shtetërore të mallrave përbëhen prej:  

1.1. prodhimeve themelore bujqësore, duke përfshirë edhe mishin në kafshë të 
gjalla dhe prodhimet ushqimore industriale;  

1.2. prodhimet e caktuara jo ushqimore industriale-lëndët e para, materiale 
reprodukuese, naftës dhe derivate të saj, barnat, material sanitar, dhe mjete 
medicino-veterinare të domosdoshëm për transport-bartje të mallrave me 
interes të posaçëm për mbrojtje të shtetit;  

1.3. mjetet monetare dhe  
1.4. makineri si dhe pajisje tjera për intervenime emergjente.  

 
Neni 13 

Krijimi i rezervave shtetërore 
 
1. Rezervat shtetërore të mallrave krijohen nga:  

1.1. buxheti i Republikës së Kosovës;  
1.2. mallrat që vijnë si ndihmë humanitare;  
1.3. donacionet në mallra dhe ndihma financiare;  
1.4. mallrat e konfiskuara që kalojnë në pronësi të shtetit nga veprat 

kundërvajtjese, administrative dhe kryerja e veprave penale e që janë të 
destinuara për rezervat shtetërore te mallrave.  

 
Neni 14 

Shfrytëzimi rezervave shtetërore 
 
1. Rezervat shtetërore të mallrave, shfrytëzohen për nevoja të furnizimit në raste:  

1.1. të luftës apo rrezikut të drejtpërdrejt nga lufta;  
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1.2. të fatkeqësive natyrore të përmasave të mëdha dhe katastrofave tekniko- 
teknologjike dhe ekologjike;  

1.3. të dhënies së ndihmave emergjente shteteve tjera të goditura sikurse në nën-
paragrafin 1.2 të këtij paragrafi.  

 
Neni 15 

Ushtrimi i kompetencës gjatë gjendjes së jashtëzakonshme 
 
1. Ne pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës në kohë të gjendjes së luftës 

apo rrezikut të drejtpërdrejt të integritetit territorial të Republikës së Kosovës, 
Qeveria suspendon kompetencat e Departamentit lidhur me rezervat shtetërore të 
mallrave dhe ia bart Grupit ndërministror Qeveritar.  

2. Grupi ndërministror Qeveritar kryesohet nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, në 
përbërje të cilit janë edhe Ministrat nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, 
Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës, Ministria e 
Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural- Agjencia për veterinari dhe Ushqim, 
Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Energjisë dhe Minierave dhe 
Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit.  

 
Neni 16 

Detyrimet e prodhuesve në kohë rreziku 
 
Qeveria e Kosovës detyron personat fizik dhe juridik të cilët ushtrojnë veprimtari 
prodhuese, respektivisht të cilët merren me qarkullimin e llojeve të caktuara të 
mallrave të cilat konsiderohen si rezerva shtetërore të mallrave, që në kohë lufte apo 
rrezikut të drejtpërdrejt të integritetit shtetëror, të prodhojnë, respektivisht të shesin atë 
lloj të mallit me qëllim të plotësimit, respektivisht përtëritjes së rezervave shtetërore të 
mallrave. 
 

Neni 17 
Departamenti për rezervat shtetërore të mallrave 

 
1. Departamenti udhëhiqet nga drejtori i Departamentit te rezervave shtetërore të 

mallrave.  
2. Struktura funksionale dhe organizative e Departamentit rregullohet me akt 

nënligjor të cilën e nxjerrë Ministria.  
 

Neni 18 
Drejtori i departamentit 

 
1. Në kuadër të funksioneve dhe detyrave të Departamentit, drejtori i Departamentit 

ushtron kompetencat si më poshtë: 
1.1. përfaqëson Departamentin me autorizim të Ministrit;  
1.2. përgatit projekt buxhetin për vitin e ardhshëm të cilin ia përcjell Ministrit;  
1.3. planifikon dhe administron buxhetin e miratuar të Departamentit, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi;  
1.4. i propozon Ministrit nxjerrjen e udhëzimeve për veprimtarinë e strukturave 
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të saj, në nivel qendror dhe lokal, në fushën e rezervave shtetërore të 
mallrave;  

1.5. administron fondin e planifikuar të buxhetit vjetor, në përputhje me kriteret 
e përcaktuara në aktet nënligjore;  

1.6. bashkërendon veprimtarinë e Departamentit me organet qendrore dhe 
organet e tjera shtetërore në nivel qendror dhe lokal;  

1.7. në pëlqim paraprak me Ministrin përcakton vendosjen e Rezervave 
Shtetërore te mallrave;  

1.8. siguron krijimin dhe administrimin e rezervave shtetërore të mallrave, në 
përputhje me qëllimin dhe kërkesat e këtij ligji dhe planin strategjik dhe 
programin vjetor.  

2. Për artikujt e rezervave shtetërore të mallrave, që kërkojnë kushte të veçanta 
mirëmbajtjeje, në bazë të ligjit për prokurim publik drejtori i Departamentit mund 
të kontraktojë për depozitimin e tyre me agjent ekonomik apo subjekt tjetër juridik, 
të cilët plotësojnë kushtet teknike, të nevojshme dhe të domosdoshme, për të 
siguruar pandryshueshmërinë e gjendjes cilësore dhe vëllimore të mallrave rezervë.  

3. Drejtori i Departamentit një herë në vit i raporton Ministrit për gjendjen e 
rezervave shtetërore të mallrave, por sipas kërkesës së Ministrit edhe me shpesh.  

4. Ministri mund të kërkoj raport nga drejtori i Departamentit për gjendjen e 
rezervave shtetërore në çdo situate.  

5. Drejtori i Departamentit, duhet:  
5.1. të ketë diplomë universitare qe përputhet me veprimtarinë e departamentit;  
5.2. të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune në punë menaxhuese;  

6. Drejtori i Departamentit zgjidhet përmes procedurës së konkursit në pajtim me 
Ligjin për Shërbyes Civil.  

 
Neni 19 

Procedurat e furnizimit më mallra 
 
Departamenti i rezervave shtetërore të mallrave përmes procedurave të prokurimit 
publik bëjnë furnizimin me mallra të cilat janë paraparë me programin një (1) vjeçar. 
 

Neni 20 
Blerja, shitja dhe huazimi i rezervave shtetërore të mallrave 

 
Blerja e çdo artikulli të rezervave shtetërore të mallrave sipas këtij ligji duhet të 
parashihet në mënyrë specifike në ligjin përkatës vjetor për ndarjet buxhetore. Përveç 
kësaj, çdo aktivitet i prokurimit për blerjen e këtyre artikujve duhet të bëhet përmes 
procedurave të hapura të prokurimit të përcaktuara në Ligjin për Prokurim Publik. Nëse 
kontrata e prokurimit është me vlerë të madhe, njoftimi i kontratës publikohet në 
pajtim me Ligjin për Prokurim Publik, dhe në gjuhën Angleze në një gazetë ose revistë 
prestigjioze ndërkombëtare. 
 

Neni 21 
Vendimi për shitblerje 

 
Për blerjen apo shitjen e mallrave për nevoja të rezervave shtetërore, në përputhje me 
programin vjetor, me propozim të ministrit vendos Qeveria. 
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Neni 22 
Të ardhurat nga shitja 

 
Të ardhurat që krijohen nga shitja e mallrave rezervë derdhen në buxhetin e Republikës 
së Kosovës. 
 

Neni 23 
Ripërtëritja e mallrave rezervë 

 
Ripërtëritja e mallrave rezervë bëhet nëpërmjet këmbimit, blerjes ose huamarrjes me 
anë të marrëveshjeve të lidhura me institucione që financohen nga Buxheti i Shtetit apo 
persona tjerë juridik, që kanë kontrata të ngjashme furnizimi për këto mallra. 
 

Neni 24 
Mallrat e skaduara 

 
1. Ripërtëritja, këmbimi, zëvendësimi, huadhënia ose shitja e mallrave rezervë bëhen 

duke ruajtur kufirin minimal të tyre.  
2. Kufiri minimal i rezervave shtetërore të mallrave caktohet me programin vjetor.  
 

Neni 25 
Mallrat e tepërta 

 
1. Departamenti nuk merr në posedim mallrat me afat të skaduar ose në prag të 

skadimit të afatit.  
2. Mënyra e marrjes në posedim e mallrave nga Departamenti dhe pragu i skadimit 

do të përcaktohet me akt nënligjor të miratuar nga Qeveria.  
 

Neni 26 
Shitja, huadhënia ose këmbimi i rezervave shtetërore të mallrave 

 
Kur sasia e artikullit rezervë shtetëror të mallrave tejkalon sasinë e përcaktuar për këtë 
artikull atëherë sasia e tejkaluar mund të përdoret për qëllime shitje, huadhënie ose 
këmbimi. 

 
Neni 27 

Vendosja dhe ruajtja e rezervave shtetërore të mallrave 
 
Me qëllim të shfrytëzimit të aseteve te lira- depot, makineritë të cilat përkohësisht nuk 
shfrytëzohen për nevoja të Departamentit me një vendim të drejtorit të Departamentit 
me pëlqimin paraprak të Ministrit, ato mundë tu jepen në shfrytëzim të përkohshëm 
personave tjerë juridik me kompensim sipas vlerës reale të tregut të lirë duke përfillur 
procedurat e prokurimit publik sipas një kontrate në mes departamentit dhe palës. 
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Neni 28 
Dispozitat ndëshkuese 

 
Mosveprimi sipas vendimit të përcaktuar nga Qeveria sipas nenit 16 të këtij ligji, 
konsiderohet vepër penale dhe për të njëjtën personi fizik dhe personi përgjegjës i 
personit juridik mund të dënohet me burg prej një (1) vjet deri në pesë (5) vjet, 
 

Neni 29 
Disponimi dhe ndërrimi i mallit pa autorizim 

 
Personi fizik dhe personi juridik të cilët kanë lidhur kontratë për deponimin e mallrave 
të rezervave shtetërore, dhe të cilit janë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, nëse 
pa autorizim disponojnë apo ndërrojnë destinimin e mallrave, mund të dënohet me burg 
prej një (1) deri ne tre (3) vjet. 
 

Neni 30 
Ndërrimi i vendit të mallit pa autorizim 

 
1. Me gjobë në shumë prej dhjetëmijë (10.000) deri tridhjetëmijë (30.000) Euro 

dënohet për delikt ekonomik, agjenti ekonomik apo subjekti tjetër me të cilin 
Departamenti ka lidhur kontratën për ruajtjen apo deponimin e materialit apo 
mjeteve të rezervave shtetërore, i cili atë mall apo ato mjete, pa autorizim iu 
ndërron vendin e deponimit pa pëlqimin paraprak të drejtorit të Departamentit.  

2. Për deliktin nga paragrafi 1. i këtij neni do të dënohet edhe personi përgjegjës i 
agjentit ekonomik me gjobë në shumë prej pesëmijë (5.000) deri dhjetëmijë 
(10.000) Euro.  

 
Neni 31 

Mbajtja e evidencës 
 
1. Me gjobë në shumë prej pesëmijë (5.000) deri dhjetëmijë (10.000) Euro do të 

dënohet agjenti ekonomik apo subjekti tjetër juridik, i cili nuk mban evidencë për 
mallrat e dhëna në ruajtje dhe deponim dhe atë evidencë nuk ja jep në shikim 
drejtorit të Departamentit apo personit të autorizuar nga ai. 

2. Me gjobë nga paragrafi 1. i këtij neni do të dënohet edhe personi përgjegjës i 
agjentit ekonomik në shumë prej njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro. 

 
Neni 32 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
1. Kompetent për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe 

Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave.  
2. Qeveria detyrohet që në afat prej gjashtë (6) muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji që të nxjerr aktet nënligjore me qëllim të zbatimit të këtij ligji.  
3. Ky ligj do të zbatohet në përputhje me alokimin e buxhetit për vitin përkatës.  
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Neni 33 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-244 
28 tetor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-071-2010, datë 09.11.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 89 / 30 NËNTOR 2010 
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LIGJI Nr. 2003/10 
LIGJI PËR PLEHRAT ARTIFICIALE 

 
Përmbajtja 
 
Kapitulli I: Dispozitat e Përgjithshme ........................................................................................................ 184 
Kapitulli II: Zbatimi ................................................................................................................................... 186 
Kapitulli III: Shkeljet dhe Dënimet ............................................................................................................ 188 
Kapitulli IV: Udhëzimet Administrative .................................................................................................... 190 
Kapitulli V: Dispozitat Përfundimtare........................................................................................................ 190 
 
 
Kuvendi i Kosovës 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/9 dt.15 maj 2001 për Kornizën 
Kushtetuese për Vetqeverisje të Përkohshme në Kosovë, nenet 9.1.26 (a) dhe 5.1 (j). 
 
Me qëllim të vendosjes së rregullave të mbrojtjes së prodhuesve e konsumatorëve të 
plehrave artificiale dhe sistemit regullues të plehrave në Kosovë për të mbrojtur 
konsumatorin e plehrave, Miraton ligjin vijues: 
 

Kapitulli I 
Dispozitat e Përgjithshme 

 
Neni 1 

Përkufizimet 
 
Në këtë Ligj: 
1. Analist është personi i emëruar ose i caktuar në pajtim me nenin 6.  
2. Plehu artificial është një lëndë organike ose joorganike që përmban një ose më 

shumë materie ushqyese të bimëve që është dedikuar për bimët e cila nxitë rritjen e 
bimëve dhe produktivitetin e tyre.  

3. Inspektor është personi i emëruar ose i caktuar në pajtim me nenin 6.  
4. Etiketë është përmbajtja e dukshme e shkruar, shtypur ose e paraqitur grafikisht në 

paketim ose udhëzimin që i është bashkangjitur plehut artificial.  
5. Ligji për Plehrat artificiale është akt juridik që rregullon veprimtarinë e prodhimit, 

importit, përdorimit dhe tregtimit me plehra artificiale në Kosovë.  
6. Ministër sipas këtij ligji është Ministri i MBPZhR.  
7. MBPZHR është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  
8. Shërbim Rregullues për Plehra artificiale është trupi i caktuar nga Ministria i 

cili do të jetë i ngarkuar me zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të këtij Ligji.  
9. Administratori i Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale do të thotë personi 

i cili është i caktuar nga Ministria për të drejtuar Shërbimin Rregullues për Plehra 
artificiale.  
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10. Bord është Trup Këshillues për Plehra artificiale siç është përcaktuar me këtë Ligj.  
11. Person është çdo subjekt fizik ose juridik.  
12. Regjistrim është akti i pranimit të një përsoni për shitës ose prodhues të plehut 

artificial në Kosovë. 
13. I regjistruar është personi i cili ka marrë çertifikatë regjistrimi në pajtim me 

Ligjin.  
14. Shitja përfshin ofertën, vënijen për shitje, shitjen, shpërndarjen ose mbajtjen në 

zotërim për shitje ose qarkullim.  
15. Shkelje është cenim i dispozitave të këtij Ligji.  
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
2.1. Qëllimi i këtij Ligji është sigurimi i mbrojtjes së cilësisë së plehrave artificiale 

në Kosovë. 
 

Neni 3 
Organizimi 

 
3.1. Ministria do të përcaktojë strukturën dhe organizimin e Shërbimit Rregullues për 

Plehra artificiale. 
3.2. Ministria do të përcaktojë strukturën dhe organizimin e Bordit Këshillues për 

Plehra artificiale i cili do t’i bëjë rekomandime Shërbimit Rregullues për Plehra 
artificiale mbi çështjet që kanë të bëjnë me këtë Ligj. 

 
Neni 4 

Regjistrimi 
 
4.1. Çdo person duke përfshirë prodhuesit, importuesit ose tregtarët i cili dëshiron të 

shesë ose ofrojë për shitje plehra artificiale në Kosovë, do ta bëjë këtë në pajtim 
me qëllimet dhe kushtet e parashtruara në çertifikatën e regjistrimit. 

4.2. Kërkesa për çertifikatë regjistrimi do të përfshijë: 
a) emrin dhe adresën e të regjistruarit  
b) emrin dhe adresën e çdo pike qarkulluese të të regjistruarit në Kosovë.  

4.3. Kërkesa për çertifikatë regjistrimi do të shoqërohet me taksën e përcaktuar. 
Kërkesa bëhet në formularët që do të lëshohen nga Shërbimi Rregullues për 
Plehra artificiale.  

4.4. Secila çertifikatë e dhënë e regjistrimit, përveç nëse është pezulluar ose anuluar, 
do të jetë e vlefshme për një periudhë maksimale tri vjeçare, llogaritur prej datës 
së regjistrimit dhe do të përtërihet me pagesën e taksës së kërkuar për regjistrim.  

4.5. Taksa e regjistrimit do të caktohet me udhëzim të veçantë administrativ, nga 
Qeveria. 

4.6. I regjistruari do të informojë me shkrim Shërbimin Rregullues për Plehra 
artificiale për pikat qarkulluese shtesë të krijuara gjatë periudhës që mbulon 
çertifikata e regjistrimit. 

4.7. Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale do të lëshon çertifikatën e regjistrimit 
brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës çdo personi që 
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konkuron. Çertifikata e regjistrimit nuk do t’u lëshohet personave: 
a) Nëse çertifikata e mëparshme e regjistrimit është përkohësisht e pezulluar.  
b) Nëse personi është dënuar për shkelje sipas këtij Ligji në periudhën e kaluar 

tri vjeçare prej datës së parashtrimit të kërkesës.  
c) Nëse ai nuk ia bashkangjet kërkesës taksën e regjistrimit.  
d) Nëse kërkesa s`është komplete në çfarëdo aspekti.  

4.8. Nëse Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale nuk e lëshon çertifikatën e 
regjistrimit brenda periudhës kohore të përshkruar dhe kur konkuruesi ka 
dokumente valide, që tregojnë se një kërkesë përkatëse i është dorëzuar 
Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale, konkuruesi mund të fillojë shitjen e 
plehrave artificiale deri sa është duke pritur përgjigjen nga Shërbimi Rregullues 
për Plehra artificiale.  

4.9. Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale do të lajmërojë me shkrim 
konkuruesin brenda afatit 30 ditësh, për arsyet e mosdhënies së çertifikatës së 
regjistrimit, të cekura në piken 7 të këtij neni. Mosdhënia e përgjegjes në afatin e 
përcaktuar konsiderohet si leje për fillimin e shitjes së plehrave artificiale deri sa 
është duke pritur përgjigjen. 

4.10. Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale, në kohën kur lëshon çertifikatën e 
regjistrimit do t’i ofrojë të regjistruarit një kopje të këtij Ligji. 

 
Neni 5 

Cilësia dhe përbërësit e dëmshëm 
 
5.1. Ndalohet prodhimi, importimi, ripaketimi, vënia në qarkullim apo përdorimi i 

plehrave artificiale që nuk i përgjigjet cilësisë dhe kushteve tjera sipas 
standardeve të përcaktuara:  
a) nuk përmban përbërës aktivë ushqyes të mjaftueshëm  
b) përmban përbërës të dëmshëm (ndotës të mjedisit si metalet e rënda dhe 

radionukleide) ose ka veti të dëmshme për rritjen e bimëve edhe kur 
përdoret në bazë të udhëzimit.  

 
Kapitulli II 

Zbatimi 
 

Neni 6 
Inspektorët dhe Analistët, Emërimi 

 
6.1. Inspektorët dhe Analistët që mbikqyrin zbatimin e këtij Ligji do të emërohen 

nga Ministria në pajtim me kushtet e përcaktuara me Udhëzim Administrativ. 
 

Neni 7 
Autorizimet e Inspektorëve 

 
7.1. Inspektori gjithmonë mundet: 

a) të hyjë në çdo vend për të cilin me arsye të bazuar dyshon se aty ka artikuj 
për të cilët vlen ky Ligj.  



 
Ligji Nr. 2003/10 për plehrat artificiale 

 187 

b) hapë çdo paketim të gjetur në atë vend për të cilin me arsye dyshon se ka një 
artikull të tillë. 

c) ekzaminon artikullin dhe merr mostra nga ai.  
7.2. Asistenca e Inspektorëve  

Pronari ose personi përgjegjës i çdo vendi të përshkruar në pikën 1 të këtij neni, 
dhe çdo person që gjendet në atë vend do t’i ofrojë Inspektorit gjithë ndihmën e 
kërkuar për t’i mundësuar atij kryerjen e detyrave dhe funksioneve të tij sipas 
këtij Ligji dhe do t’i japë Inspektorit të gjitha informatat që ai me arsye mund t’i 
kërkojë duke u bazuar në këtë Ligj. 

 
Neni 8 

Pengimi i Inspektorëve 
 
8.1. Ndalohet pengimi i Inspektorit në kryerjen e detyrave ose funksioneve të tij të 

paraparë në këtë Ligj. 
8.2. Ndalohen deklaratat e rrejshme, lajthitjet gojore ose me shkrim Inspektorit ose 

ndonjë zyrtari tjetër të angazhuar në kryerjen e detyrave dhe funksioneve të tij 
sipas këtij Ligji. 

 
Neni 9 

Urdhërat “Ndalim i Shitjes” 
 
9.1. Kur inspektori gjen se një sasi e plehrave artificiale është ofruar ose ekspozuar 

për shitje në kundërshtim të dispozitave të këtij Ligji, ai për pronarin ose 
mbajtësin e plehrave të tilla do të lëshojë dhe zbatojë urdhërin e shkruar “ 
ndalim i shitjes, shfrytëzimit, ose zhvendsojes ” dhe do ta mbajë ate në vendin e 
caktuar, deri në 8 ditë. 

9.2. Inspektori do të tërheq ndalesën për plehrat artificiale, kur kërkesat e këtij Ligji 
të jenë plotësuar dhe të jenë paguar të gjitha shpenzimet që paraqiten në lidhje 
me heqjen e ndaleses së bazuar. 

 
Neni 10 

Konfiskimi, Dënimi (Shpallja e Papërdorshme) dhe Shitja 
 
10.1. Kontigjenti i plehrave artificiale që nuk është në pajtim me këtë Ligj do të jetë 

objekt i konfiskimit i cili bëhet me vendim të inspektorit. Nëse inspektori 
konstaton se plehrat e tilla nuk u përgjigjen standardeve të parapa me Ligj dhe 
që plehu artificial është i papërdorshëm, ai do të asgjësohet në mënyrë adekuate 
dhe në pajtim me legjislacionin e aplikueshëm në Kosovës.Para asgjësimit të 
plehut artificial, pala e pa kënaqur mund të bëjë ankesë kundër vendimit të 
inspektorit për asgjësimin e plehut artificial, Ministrit në afat prej 15 ditësh nga 
dita e pranimit të vendimit. 
Pala e pakënaqun mund ta inicojë kontestin administrativ në Gjykatën 
kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së vendimit. Ankesa nuk e 
pezullon zbatimin e vendimit të plotëfuqishëm. 
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Kapitulli III 
Shkeljet dhe Dënimet 

 
Neni 11 
Shkeljet 

 
11.1. Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale, për shkelje të përsëritura, pasi që të 

ketë dëgjuar të regjistruarin përkatës në një seancë shqyrtimi, mund të refuzojë, 
suspendojë ose anulojë çertifikatën e regjistrimit. Pas humbjes së të drejtes në 
çertifikatë të regjistrimit, personi në fjalë ka të drejtë ankese pranë autoritetit 
përkatës. 

11.2. Do të jetë shkelje për çdo person që shet ose ofron për shitje pleh artificial që 
nuk i plotëson kushtet sipas këtij Ligji.  

11.3. Kur inspektori konfiskon sasi të plehrave artificiale, ai menjëherë do t’i lëshojë, 
vendim ose njoftim për ndalesë në bazë të të cilit ai duhet ta vë në paketimin e 
materialit të tillë një etiketë vërejtjeje që deklaron se sasia është e ndaluar për 
shitje.  

11.4. Sasia e plehut artificial për të cilën është lëshuar një vendim ose njoftim i 
ndalimit do të mbahet nga personi i cili ka kontrollin e materialit të tillë dhe nuk 
do vëhet në qarkullim ose lëvizet përveç nëse veprohet sipas Udhëzimeve të 
veçanta të Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale në pritje të vendimit në 
pajtim me këtë Ligj. Kjo nuk do të pengojë personin i cili ka kontrollën e 
materialit të verifikojë materialin e konfiskuar, e as që të marrë aty, në prezencë 
të personit të caktuar prej Shërbimit Rregullues për Plehra artificiale, një mostër 
të arsyeshme për analizë.  

11.5. Në kërkesë të personit i cili ka kontrollin mbi plehun artificial të konfiskuar, 
para kohës së mostrimit prej një Inspektori, mostra e cila është marrë do të 
ndahet në pjesë përafërsisht të barabarta, një pjesë e së cilës do të vuloset dhe do 
t’i jipet personit që ka nën kontroll plehun artificial të konfiskuar dhe pjesa tjetër 
e saj do të mbahet për analiza nga Shërbimi Rregulues për Plehra artificiale. 

11.6. Nëse analizat e sasisë së konfiskuar dhe mbajtur, siç është përcaktuar prej 
Analistit, tregojnë se nuk është shkelur Ligji, Inspektori menjëherë do të 
zhbllokojë sasinë e konfiskuar dhe e mbajtur dhe do të heq etiketën ose 
urdhëresën e ndalimit. 

11.7. Nëse sasia e konfiskuar dhe e mbajtur është në kundërshtim me Ligjin, Shërbimi 
Rregullues për Plehra artificiale do t’i ndërmarrë ndonjërin nga veprimet e 
mëposhtme: 
a) Vazhdon ta mbajë sasinë e plehrave artificiale deri sa të mos përmbushen 

kërkesat e këtij Ligji për heqjen e ndalesës. 
b) Ndërmerr proceduren, sipas nenit 10 të këtij ligji. 

11.8. Personi i cili ka kontrollin mbi sasinë e konfiskuar dhe të mbajtur për të cilën 
është konstatuar se nuk është në pajtim me Ligjin, mund të ankohet me shkrim 
për rezultatin e analizave te Shërbimi Rregullues për Plehra artificiale brenda 
kohës së përcaktuar. Me pranimin e ankeses së tillë, Inspektori mostrën shtesë 
nga kontigjenti në fjalë do ta dërgojë për superanalizë. Shpenzimet e mostrimit 
dhe analizave do ti bartë personi që kërkon përsëritjen e analizës. Rezultatet e 
analizave pas ankesës do të jenë përfundimtare. 
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Neni 12 
Keqpërdorimi i Markës së Plehrave Artificiale 

 
12.1. Ndalohet ofrimi për shitje ose shpërndarja e plehrave artificiale me markë të 

falsifikuar. 
12.2. Plehu artificial do të konsiderohet të ketë markë të falsifikuar: 

a) Nëse identifikimi ose etiketimi i tij është falas ose lajthitës në çfarëdo 
mënyre.  

b) Nëse është shitur, shpërndarë ose ofruar për shitje me emrin e një plehu 
artificial tjetër.  

c) Nëse nuk është identifikuar ose etiketuar siç është përcaktuar  
 

Neni 13 
Falsifikimi 

 
13.1. Ndalohet shpërndarja e prodhimit të falsifikuar të plehrave artificiale. 
13.2. Plehu artificial do të konsiderohet i falsifikuar: 

a) Nëse përmban përbërës të dëmshëm mbi masën e lejuar dhe që e bënë të 
dëmshëm për jetën e bimëve, shtazëve, njerëzve, jetën në ujë, tokën ose 
ujin, kur të jetë përdorur në pajtim me udhëzimet e përdorimit, ose kur në 
etiketë nuk janë dhënë vërejtjet përkatëse ose udhëzimet përdorimit që 
mund të jenë të domosdoshme për mbrojtjen e jetës së bimëve, njerëzve, 
kafshëve, tokës, jetës ujore apo nënujore.  

b) Nëse përbërja e materieve të dobishme bie nën ose ndryshon prej asaj që 
është deklaruar të posedojë në bazë të identifikimit dhe etiketës së saj.  

c) Nëse përmban farë, shtesa tjera të padëshiruara të bimëve ose barojave të 
këqija.  

 
Neni 14 

Mungesa në Peshë 
 
14.1. Nëse në paketim të plehrave artificiale në posedim të një të regjistruari është 

gjetur të ketë mungesë në peshë mbi një përqind kjo konsiderohet shkelje nga 
ana e të regjistruarit. 

 
Neni 15 

Dispozitat ndëshkimore 
 
15.1. Me denim me gjobë në shumë prej 5.000 deri në 20.000 euro dënohet personi 

që: 
- prodhon, importon, ripaketon ose vë në qarkullim plehrat artificiale të cilat 

nuk i përgjigjen cilësisë sipas standardeve të përcaktuara. (neni 5)  
- merret me prodhimin, importimin, ripaketimin ose shitjen e plehrave 

artificiale e për këtë nuk është i regjistruar (neni 4)  
- vënë në qarkullim plehrat artificiale në kundërshtim me kushtet e 

çertifikates.  
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- shet sasinë e plehut artificial për të cilën është lëshuar ndalesa për shitje 
(neni 9)  

- shet prodhim të falsifikuar të plehrave artificiale (neni 13)  
15.2. Nga pika 1 e këtij neni, përveç dënimit do të shqiptohet edhe masa mbrojtëse e 

marrjes së përfitimit të arritur me shitjen e plehrave artificiale jo cilësor si dhe 
marrja e tërë sasisë së plehut artificial nga importi nëse nuk i përgjigjet cilësisë 
së përcaktuar apo përmban materje të dëmshme.  

15.3. Me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 deri në 15.000 euro dënohet personi 
që: 
- vë në qarkullim plehra artificiale me markë të falsifikuar (neni 12)  
- vë në qarkullim plehra artificiale pa etiketë në paketim  
- importon plehra artificial pa certifikatë të cilësisë dhe origjinës (neni 

12.2/c).  
- pengon inspektorin në kryerjen e detyres zyrtare apo i jep inspektorit 

deklaratë të rrejshme (neni 8)  
- nuk i ofron ndihmë inspektorit në kryerjen e detyrës (neni 7.2)  
- vë në qarkullim plehra artificiale me mungesë në peshë (neni 14)  

 
Neni 16 

Të hyrat e krijuara nga taksat 
 
16.1. Të hyrat e krijuara nga taksat për shërbime dhe gjobat sipas këtij Ligji barten në 

Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për ti derdhur në Buxhetin e Konsoliduar 
të Kosovës.  

 
Kapitulli IV 

Udhëzimet Administrative 
 

Neni 17 
Udhëzimet 

 
17.1. MBPZhR është përgjegjëse për nxjerrjen e udhëzimeve dhe vendimeve 

administrative lidhur me plehrat artificiale.  
 

Kapitulli V 
Dispozitat Përfundimtare 

 
Neni 18 

Shfuqizimi 
 
18.1. Ky Ligj shfuqizon çdo dispozitë të Ligjit në fuqi, nga lëmia e plehrave artificiale 

e që është në kundërshtim me te.  
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Neni 19 
Kompetencat dhe përgjegjësitë e rezervuara të Përfaqësuesit Special të Sekretarit 

të Përhershëm të Kombeve të Bashkuara 
 
Të gjitha funksionet e rezervuara të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përhershëm të 
Kombeve të Bashkuara për Kosovën (, PSSP,) sipas Rregullores së UNMIK-ut 
nr.2001/9 mbi Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohëshme në Kosovë, 
përkohësisht janë lëndë e monitorimit dhe miratimit të PSSP. 
 

Neni 20 
Hyrja në fuqi e këtij Ligji 

 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e parë pas miratimit. 
 
23.06.2003 
UNMIK/REG/2003/22 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 16 / 01 SHTATOR 
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LIGJI Nr. 04/L-145 
PËR ORGANET QEVERITARE PËR SHOQËRINË E INFORMACIONIT 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR ORGANET QEVERITARE PËR SHOQËRINË 
E INFORMACIONIT 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i organeve përgjegjëse për zhvillimin e shërbimeve 
të shoqërisë së informacionit në institucionet e Republikës së Kosovës, si dhe 
kompetencat, përgjegjësitë, organizimi dhe funksionimi i tyre. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj përcakton institucionet kompetente, funksionet dhe përgjegjësitë e tyre në 
zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë së informacionit në institucionet e Republikës së 
Kosovës, themelimin e Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, si dhe konsolidimin e 
funksioneve dhe të përgjegjësive në fushën e zbatimit të teknologjisë së informacionit 
dhe të komunikimit (TIK). 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Agjencia - Agjencia për Shoqërinë e Informacionit;  
1.2. Struktura përkatëse organizative ose Zyrtari – Struktura përkatëse 

organizative apo Zyrtari përgjegjës për menaxhimin e TIK-ut në çdo 
institucion të Republikës së Kosovës për kryerjen e shërbimeve të 
përbashkëta dhe përkrahjen e TIK-ut në atë institucion;  

1.3. E-Qeverisja - qeverisje elektronike për ofrimin e shërbimeve të 
institucioneve qeveritare përmes teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit Qeverisë, bizneseve dhe qytetarëve;  



 
Ligji Nr. 04/L-145 për organet qeveritare për shoqërinë e informacionit 

 193 

1.4. Qendra e të dhënave - Qendra shtetërore e të dhënave elektronike - baza e 
të dhënave shtetërore elektronike për akumulimin, administrimin, ofrimin 
dhe ruajtjen e të dhënave;  

1.5. TI - Teknologjia e Informacionit; 
1.6. TIK - Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit. 

 
Neni 4 

Strukturat përgjegjëse për shoqërinë e informacionit 
 
1. Strukturat përgjegjëse për shoqërinë e informacionit në institucionet e Republikës 

së Kosovës janë:  
1.1. Agjencia për Shoqërinë e Informacionit;  
1.2. Struktura përkatëse organizative apo Zyrtari për menaxhimin e TIK-ut.  

 
Neni 5 

Themelimi i Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit 
 
1. Agjencia për Shoqërinë e Informacionit (në tekstin e mëtejmë: Agjencia) 

themelohet si agjenci ekzekutive qeveritare në kuadër të ministrisë përgjegjëse për 
administratë publike, apo në organin e lartë pasuese të administratës shtetërore që 
vendos Qeveria.  

2. Agjencia është organ qendror i administratës shtetërore për zhvillimin dhe 
zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, për institucionet e 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 6 

Funksionet e Agjencisë 
 
1. Agjencia ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si vijon:  

1.1. propozon dhe koordinon të gjitha politikat që ndërlidhen me teknologjinë e 
informacionit dhe të komunikimit në institucionet e Republikës së Kosovës.  

1.2. harton dhe siguron zbatimin e strategjisë së qeverisjes elektronike dhe të 
planit të veprimit përkatës, për aprovim në Qeveri.  

1.3. udhëheq dhe mbikëqyr zbatimin e projekteve që ndërlidhen me teknologjinë 
e informacionit në institucionet e Republikës së Kosovës.  

2. Agjencia përkrah zhvillimin e teknologjisë së informacionit, nxit investimet në 
fushën e shoqërisë së informacionit, zhvillimin e sistemeve të aftësimit në 
teknologjinë e informacionit dhe bën koordinimin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e 
proceseve dhe të mekanizmave të qeverisjes elektronike në fushat e mëposhtme:  
2.1. infrastrukturën e TIK-ut për institucionet e Republikës së Kosovës dhe 

rritjen e shkallës së përdorimit të TI-së;  
2.2. zgjerimin e shërbimeve të internetit dhe të përmbajtjeve të internetit në 

institucionet e Republikës së Kosovës;  
2.3. akumulimin, administrimin, përhapjen dhe ruajtjen e të dhënave, duke 

krijuar Qendrën shtetërore të të dhënave elektronike;  
2.4. sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe të të 

dhënave;  
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2.5. sipas nevojës, ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit 
elektronik (cyber crime);  

2.6. përkujdeset për menaxhimin dhe ruajtjen e pronës intelektuale dhe të drejtat 
në lidhje me bazat e të dhënave dhe softuerët, që janë pronë e shtetit;  

2.7. siguron mbrojtjen e të dhënave personale në formë elektronike, në pajtim 
me legjislacionin në fuqi;  

2.8. ndihmon qasjen në informata publike në formë elektronike;  
2.9. në bashkpunim me IKAP-in bën identifikimin e nevojave për aftësimin 

elektronik të Shoqërisë së Informacionit për punonjësit e institucioneve të 
Republikës së Kosovës. 

 
Neni 7 

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë 
 
1. Agjencia udhëhiqet nga Drejtori i përgjithshëm, i cili emërohet në pajtim me 

rregullat dhe procedurat për emërimin e pozitave të larta drejtuese në Shërbimin 
civil të Republikës së Kosovës.  

2. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë është përgjegjës për:  
2.1. administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të Agjencisë dhe garantimin 

e zbatimit të funksioneve, që i janë besuar Agjencisë;  
2.2. ofrimin e udhëzimeve të sakta e të paanshme dhe këshillave profesionale për 

institucionet e Republikës së Kosovës në fushën e TIK-ut;  
2.3. menaxhimin efikas të burimeve njerëzore dhe financiare me të cilat 

disponon Agjencia, si dhe  
2.4. zbatimin e përgjegjësive të tjera në mënyrë analoge me përgjegjësitë e 

Sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, siç është përcaktuar me Ligjin për 
Administratën Shtetërore.  

 
Neni 8 

Struktura, zyrtari përkatës dhe bashkërendimi në TIK 
 
1. Çdo institucion i Republikës së Kosovës, duhet të ketë Strukturën përkatëse 

organizative apo Zyrtarin përkatës për menaxhimin e TIK-ut.  
2. Struktura përkatëse organizative apo Zyrtari përkatës është përgjegjëse për kryerjen e 

shërbimeve të përbashkëta dhe përkrahjen e TIK-ut në institucionin përkatës.  
3. Struktura përkatëse organizative apo Zyrtari përkatës në institucion vepron në 

përputhje me politikat, standardet dhe udhëzimet në fuqi lidhur me TIK-un.  
4. Të gjitha institucionet paraqesin kërkesat e tyre në Agjenci për të gjitha investimet 

e planifikuara ne fushën e TIK-ut.  
5. Agjencia në pajtim me politikat dhe strategjitë e qeverisjës elektronike, shqyrton 

kërkesat për investimet planifikuara dhe propozon buxhetin e agjencisë për 
realizimin e tyre, si dhe bën implementim e tyre.  

6. Mënyra e koordinimit të punëve në mes të Strukturës përkatëse organizative apo 
Zyrtarit përkatës për menaxhimin e TIK-ut në institucione dhe Agjencisë, 
përcaktohet me akt nënligjor, të propozuar nga Ministria përgjegjëse për 
administratë publike dhe të miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  
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Neni 9 
Buxheti i Agjencisë 

 
Agjencia financohet nga Buxheti i Kosovës. 
 

Neni 10 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Ministria përgjegjëse për administratë publike ndërmerr masat e nevojshme që në 

afat prej gjashtë (6) muajsh, nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të shndërrojë 
departamentin e E-qeverisjes dhe proceseve administrative në Agjenci, duke 
përfshirë këtu burimet dhe infrastrukturën përkatëse.  

2. Me iniciativën dhe propozimin e ministrisë përkatëse për administratë publike, 
Qeveria vendos të bëjë transferimin e përgjegjësive të institucioneve tjera 
qeveritare në Agjenci,  

3. Institucionet të cilat gëzojnë pavarësi kushtetuese, të cilat janë të përjashtuara nga 
zbatimi i këtij ligji, kanë të drejtë të lidhin marrëveshje mirëkuptimi me ministrinë 
përgjegjëse për administratë publike për ato fusha për të cilat këto institucione 
mund të përfitojnë nga agjencia për zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit.  

4. E drejta e titullarit të të gjitha pasurive fizike dhe intelektuale të departamenteve të 
teknologjisë Informative dhe të njësive tjera të TI dhe TIK që kalojnë në Agjenci, 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, i jepen Agjencisë.  

 
Neni 11 

Aktet nënligjore 
 
1. Brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Ministria përgjegjëse për 

administratë publike propozon për miratim në Qeveri aktet nënligjore për 
transformimin e organeve të reja qeveritare të shoqërisë së informacionit, të 
formuara sipas këtij ligji, të resurseve njerëzore, të inventarit, të infrastrukturës dhe 
të buxhetit të tyre, si dhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e këtij 
ligji.  

2. Çështjet e transferimit të resurseve njerëzore, të inventarit, të infrastrukturës dhe të 
buxhetit bëhen me marrëveshje brenda qeveritare.  

3. Agjencia, në afat prej një (1) viti, nga hyrja në fuqi e këtij ligji, propozon politikat 
dhe standardet themelore për shërbimet e TI-së, të cilat duhet të miratohen nga 
Qeveria. Këto politika dhe standarde duhet të rishikohen dhe të plotësohen në 
vazhdimësi.  
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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-145 
18 prill 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-021-2013, datë 02.05.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 15 / 15 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-039 
PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE 

DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE 
DHE VLERËSIM TË KONFORMITETIT 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Me këtë ligj rregullohet mënyra e përcaktimit të kërkesave teknike për produkte, 

procedurat e vlerësimit të konformitetit me kërkesat e përcaktuara si dhe nxjerrjen 
e rregulloreve nga ana e Ministrive kompetente. Dispozitat e këtij ligji zbatohen 
për produkte të caktuara ose grupet e produkteve, të paktën rregullojnë një nga 
elementet e mëposhtme: 
1.1. kërkesat teknike që duhet plotësuar produktet që vendosen në treg ose në 

përdorim;  
1.2. të drejtat dhe detyrimet e subjekteve ekonomike të cilët i vendosin produktet 

në treg ose në përdorim;  
1.3. procedurat e vlerësimit të konformitetit;  
1.4. të drejtat dhe detyrimet të trupave që kryejnë procedurat e vlerësimit të 

konformitetit të produkteve me kërkesat teknike (në tekstin e mëtejmë trupat 
për vlerësim të konformitetit);  

1.5. dokumentacioni për konformitet:  
1.5.1. dokumentet për konformitetin;  
1.5.2. raportin e testimit,  
1.5.3. vërtetimin-certifikatën e konformitetit ose një raport-vërtetim për 

inspektimin;  
1.5.4. deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin e kërkuar teknik 

për të vërtetuar konformitetin e produkteve që duhet të jenë në 
dispozicion të organeve kompetente;  

1.6. mënyra e shënjimit të produkteve.  
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Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Me këtë ligj rregullohet edhe mbikëqyrja e tregut (në tekstin e mëtejmë mbikëqyrja 

inspektuese) dhe vlefshmëria e dokumenteve të konformitetit të lëshuara jashtë 
vendit.  

2. Produkti që vendoset në treg ose në përdorim duhet të jetë në përputhje me 
dispozitat e rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me atë produkt.  

3. Subjekti ekonomik që e vendos produktet në treg ose në përdorim është përgjegjës 
për konformitetin e tyre në pajtim me nenet 6, 7, 8 dhe 9 të këtij ligji.  

4. Subjektet ekonomike janë përgjegjëse për saktësinë dhe plotësinë e 
informacioneve në lidhje me produktet e tyre si dhe detyrohet të sigurojnë që këto 
të dhëna të jenë në përputhje me kërkesat e përcaktuara për ato produkte.  

5. Ky ligj nuk zbatohet për përcaktimin e kërkesave teknike dhe zbatimin e 
procedurave të vlerësimit të konformitetit për produkte të cilat janë të rregulluara 
me ligje të veçanta.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Produkt - materialet, gjysmë produktet ose mallrat e prodhuara në procesin 
e prodhimit me përjashtim të ushqimit për njerëz, ushqimit për kafshë, 
bimëve të gjalla dhe kafshëve, produkteve me origjinë njerëzore si dhe 
produkteve bimore dhe shtazore që janë drejtpërdrejt të lidhura me 
riprodhimin-shumëzimin e tyre në të ardhmen;  

1.2. Subjekt ekonomik - prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi dhe 
distributori;  

1.3. Prodhues - çdo person fizik ose juridik i cili e prodhon produktin, ose i cili 
e ka formësuar ose prodhuar produktin dhe e vendos në treg me emrin ose 
shenjën tregtare të tij;  

1.4. Përfaqësuesi i autorizuar - çdo person fizik ose juridik i themeluar në 
Republikën e Kosovës i autorizuar me shkrim nga prodhuesi për detyra të 
caktuara, të përcaktuara si detyrime të prodhuesit, të cilat i kryen në emër të 
tij;  

1.5. Importuesi - çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e 
Kosovës që importon produkte dhe i vendos në tregun e Kosovës;  

1.6. Distributori - çdo person fizik apo juridik në zinxhirin e furnizimit, i 
ndryshëm nga prodhuesi apo importuesi që vendosë produktin në 
dispozicion të tregut;  

1.7. Vendosja në treg - vendosjen e parë të produktit në dispozicion për tregun 
e Republikës së Kosovës;  

1.8. Vënia në dispozicion - e produkteve në treg është çdo porosi e produkteve 
për shpërndarje, konsum ose përdorim në tregun e Republikës së Kosovës 
në kuadër të veprimtarisë tregtare me ose pa pagesë;  

1.9. Specifikimi teknik - dokumenti me të cilin përcaktohen kërkesat teknike të 
cilat duhet t'i plotësoj produkti, procesi ose shërbimi,  
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1.10. Standard Evropian - standardi në dispozicion të publikut i miratuar nga 
organizmat evropian për standarde;  

1.11. Standardi i harmonizuar Evropian - standardi evropian i miratuar në bazë 
të kërkesës së Komisionit Evropian dhe shenjës së referencave të cilat janë 
publikuar në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian;  

1.12. Standard i Kosovës - standardi në dispozicion të publikut dhe i miratuar 
nga Agjencia Kosovare e Standardizimit;  

1.13. Akreditimi - procedurën e njohjes zyrtare nga një organizëm i autorizuar, të 
kompetencës së një trupi për vlerësimin e konformitetit me standardet dhe 
rregullat teknike për të kryer detyra të tilla si: testim, kalibrim, certifikim, 
inspektim;  

1.14. Vlerësim i konformitetit - procedura me të cilën vërtetohet se kërkesat e 
përcaktuara që kanë të bëjnë me produktet, proceset, personin, sistemin apo 
trupin janë plotësuar;  

1.15. Shenja e konformitetit të produkteve - shenja me të cilën prodhuesi 
tregon se produkti është konform me të gjitha kërkesat e përcaktuara në 
dispozitat të cilat përshkruajnë vendosjen e saj;  

1.16. Trupi për vlerësim të konformitetit - trupi që kryen punët e vlerësimit të 
konformitetit, duke përfshirë, matjet, testimet, vërtetimet dhe kontrollet;  

1.17. Trupi i autorizuar për vlerësim të konformitetit - trupi për vlerësim të 
konformitetit që kryen punët e vlerësimit të konformitetit në bazë të 
vendimit për autorizim të cilin e miraton ministria kompetente sipas nenit 1 
paragrafi 1. të këtij ligji;  

1.18. Trupi i lajmëruar - trupi i autorizuar për vlerësim të konformitetit të cilin 
ministria kompetente ia ka lajmëruar Komisionit Evropian dhe shteteve 
anëtare të BE-së si një palë të tretë të pavarur për të kryer vlerësimin e 
konformitetit për një fushë të caktuar; 

1.19. Kthimi i produktit - çdo masë e ndërmarrë e drejtuar në arritjen e kthimit 
të një produkti të rrezikshëm i cili veç është në dispozicion të përdoruesit të 
fundit;  

1.20. Tërheqja e produktit - çdo masë të ndërmarr për tërheqjen e produktit nga 
tregu në gjithë zinxhirin furnizues;  

1.21. Mbikëqyrja inspektuese - aktivitetet dhe masat që ndërmarrin ministritë 
kompetente për t'u siguruar që produktet e vendosura në treg plotësojnë 
kërkesat e përcaktuara sipas legjislacionit përkatës të Republikës së Kosovës;  

1.22. Organi kompetent inspektues - organi i ministrisë kompetente të 
Republikës se Kosovës përgjegjës për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese 
në Republikën e Kosovës, në përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë 
që dalin nga dispozitat për organizimin dhe fushëveprimin e punës së 
ministrive kompetente dhe dispozitave tjera të cilat përcaktojnë 
kompetencat e tyre;  

1.23. Organi për koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese - Komisioni që 
themelohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës për koordinimin e 
mbikëqyrjes inspektuese për produkte;  

1.24. Lëshimi në qarkullim - procesi i lëshimit të mallrave në qarkullim të lirë 
në përputhje me dispozitat doganore;  
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1.25. Legjislacioni i harmonizuar i Komunitetit - çdo legjislacion të 
Komunitetit me të cilin harmonizohen kushtet për vendosjen e produkteve 
në treg.  

1.26. Komunitet - Komuniteti Evropian.  
1.27. RAPEX – sistemin për shkëmbim të shpejtë të informacionit në lidhje me 

masat dhe veprimet në veçanti për produktet të cilat paraqesin rrezik serioz 
për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve.  

 
Neni 4 

Përcaktimi i kërkesave teknike 
 
Bazuar në nenin 1 paragrafi 1. i këtij ligji përcaktohen kërkesat teknike për produkte 
duke marrë parasysh sigurinë e tyre, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, të 
kafshëve shtëpiake dhe bimëve, mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës dhe të tjera që janë 
vendimtare për rregullimin e fushës me të cilën kanë të bëjnë dispozitat. 
 

Neni 5 
Detyrimet për nxjerrjen e akteve nënligjore 

 
1. Ministritë kompetente në pajtim me kompetencat dhe përgjegjësit e tyre nga fushë 

veprimtaria e tyre e punës nxjerrin akt nënligjor në përputhje me legjislacionin e 
harmonizuar të Bashkimit Evropian me të cilat përcaktohen kërkesat teknike për 
produkte ose grup produktesh si dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit 
përfshirë kontrollin e rregullt dhe të jashtëzakonshme të produkteve në përdorim 
kur ajo është e përcaktuar, me qëllim të:  
1.1. sigurisë;  
1.2. mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, kafshëve shtëpiake dhe bimëve;  
1.3. mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës;  
1.4. mbrojtjes së konsumatorëve dhe përdoruesve tjerë.  

2. Për nxjerrjen e aktit sipas paragrafit 1. të këtij neni, merren parasysh parimet 
ndërkombëtare dhe detyrimet e marra nga marrëveshjet ndërkombëtare me qëllim 
të parandalimit të pengesave të panevojshme për tregtinë ndërkombëtare.  

3. Me përcaktimet nga paragrafi 1. i këtij neni, konsiderohet që produktet janë 
konform me kërkesat themelore të dispozitave në fuqi nëse produktet janë në 
pajtim me standardet kosovare të cilat janë të miratuara dhe harmonizuara me 
standardet evropiane.  

4. Regjistri i standardeve kosovare nga paragrafi 3. i këtij neni publikohet në Ueb 
faqen Zyrtare të ministrive të cilat janë kompetente për nxjerrjen e dispozitave në 
bazë të nenit 1 paragrafi 1. i këtij ligji, në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare 
për Standarde.  

5. Në rastet kur konsiderohet se standardi nga paragrafi 3. i këtij neni apo ndonjë 
pjesë e tij nuk i përmbush plotësisht kërkesat e përcaktuara themelore, ministritë 
kompetente përgjegjëse i dorëzojnë Komisionit Evropian kontestimin formal të 
arsyetuar për standardin.  

6. Ministritë kompetente nga paragrafi 1. i këtij neni do të informojë menjëherë 
publikun për aktivitetet nga paragrafi 5. i këtij neni duke publikuar në Ueb faqen 
Zyrtare në përputhje me ligjin që rregullon të drejtën e qasjes në dokumentet zyrtare.  
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7. Ministritë kompetente miratojnë akte nënligjore sipas paragrafit 1. të këtij neni në 
përputhje me kompetencat e tyre.  

 
Neni 6 

Detyrimet e prodhuesve 
 
1. Kur produkti vendoset në treg, prodhuesi obligohet të garantoj se produkti i tij 

është projektuar dhe prodhuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dispozitat 
që lidhen me atë produkt.  

2. Në rastet kur dispozitat e nenit 1 paragrafi 1. të këtij ligji e kërkojnë, prodhuesi 
është i detyruar të përgatis dokumentacionin e nevojshëm teknik dhe të zbatoj ose 
të garantoj zbatimin e procedurave të zbatueshme për vlerësimin e konformitetit të 
produkteve.  

3. Kur me procedurat e vlerësimit të konformitetit, nga paragrafi 2. i këtij neni, 
dëshmohet se produkti është konform me kërkesat e përcaktuara, prodhuesi është i 
detyruar të hartoj deklaratën e konformitetit në përputhje me nenin 13 këtij ligji 
dhe të vendos shenjën e konformitetit të përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji.  

4. Prodhuesi detyrohet të ruajë dokumentacionin teknik dhe deklaratën e 
konformitetit të produktit edhe pasi që produkti është vendos në treg, në afatin 
kohor të përcaktuar me dispozitat nga neni 1 paragrafi 1. i këtij ligji.  

5. Prodhuesi detyrohet të garantojë procedurat në mënyrë që të ruhet konformiteti i 
serisë së produkteve. Duhet që në mënyrë adekuate të merren parasysh ndryshimet 
në formën ose karakteristikat e produktit si dhe ndryshimet në standardet e 
aplikueshme ose specifikimeve teknike të shënuara në deklaratën e konformitetit të 
produktit.  

6. Prodhuesi detyrohet që, varësisht nga rreziqet që paraqet produkti dhe me qëllim të 
mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve, të kryej testimin e mostrave 
të produkteve që vendosen në treg, të hetoj dhe nëse është e nevojshme të mbaj 
librin e ankesave për produktet jokonforme dhe tërheqjen e produkteve nga tregu 
dhe për këtë duhet ta njoftojë distributorin.  

7. Prodhuesi detyrohet të garantoj se produkti i tij bartë numrin e tipit, grupit-serisë të 
tipeve, apo ndonjë elementi tjetër që mundëson identifikimin e tyre. Në qoftë se 
ajo nuk lejohet nga madhësia apo natyra e produktit, informacioni i tillë duhet të 
vendoset në paketim ose në dokumentet shoqëruese të produktit.  

8. Prodhuesi detyrohet që në produkt ose kur ajo nuk është e mundur, në paketimin e 
tij ose në një dokument që shoqëron produktin, të jep emrin e vet, emrin tregtar të 
regjistruar ose markën tregtare të regjistruar dhe adresën ku është në dispozicion. 
Adresa kërkohet të tregoj pikën unike në të cilën prodhuesi është në dispozicion.  

9. Kur për produkte të caktuara kërkohet sipas dispozitave nga neni 1 paragrafi 1. i 
këtij ligji, prodhuesi duhet të sigurojë që produkti të jetë i shoqëruar me udhëzues 
dhe të dhënat e sigurisë në gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës  

10. Kur prodhuesi konsideron ose ka arsye të besojë se produkti që është vendosur në 
treg nuk është në përputhje me dispozitat që zbatohen për atë produkt, është i 
detyruar që menjëherë të ndërmarrë veprimet e nevojshme korrigjuese, me qëllim 
të përshtatjes së produktit me atë dispozitë në të kundërtën të tërheqë produktin 
nga tregu dhe të parandaloj shpërndarjen e tij. Kur produkti paraqet rrezik 
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prodhuesi detyrohet që pa vonesë të informoj organet kompetente inspektuese duke 
specifikuar të dhënat, veçanërisht për jokonformitetin e produktit si dhe të gjitha 
veprimet e ndërmarra korrigjuese.  

11. Prodhuesi është i detyruar që me kërkesën e arsyetuar të organeve kompetente 
inspektuese, ti siguroj këtij organi të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e 
nevojshëm në gjuhën zyrtare për të dëshmuar konformitetin e produkteve. 
Prodhuesi detyrohet që me kërkesë të organeve kompetente inspektuese të 
bashkëpunoj në çdo veprim të ndërmarrë për të eliminuar rreziqet që paraqet 
produkti i vendosur në treg. 

 
Neni 7 

Përfaqësuesit e autorizuar 
 
1. Prodhuesi mundet të autorizoj me shkrim një person fizik ose juridik të themeluar 

në Republikën e Kosovës si përfaqësues i autorizuar i tij.  
2. Detyrimet nga neni 6 paragrafi 1. i këtij ligji dhe përgatitja e dokumentacionit 

teknik nuk mund të jetë përgjegjësi e përfaqësuesit të autorizuar.  
3. Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të kryej detyrat të cilat janë të 

specifikuara në autorizimin e dhënë nga prodhuesi. Me këtë autorizim 
përfaqësuesit të autorizuar duhet t'i mundësohet së paku që:  
3.1. të mbaj deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin teknik në 

dispozicion të organeve kompetente inspektuese në afatin kohor të 
përcaktuar në dispozitën qe zbatohet për atë produkt;  

3.2. t'u siguroj organeve kompetente inspektuese, të gjitha të dhënat dhe 
dokumentet e nevojshme për të dëshmuar konformitetin e produktit bazuar 
në kërkesën e arsyetuar të atyre organeve;  

3.3. të bashkëpunojë me organet kompetente inspektuese sipas kërkesës të tyre 
për çdo veprim të ndërmarrë me qëllim të eliminimit të rrezikut që paraqet 
produkti.  

 
Neni 8 

Detyrimet e importuesve 
 
1. Importuesi është i detyruar që në tregun e Republikës së Kosovës të vendos vetëm 

produktet që janë në pajtim me dispozitat e përcaktuara për atë produkt.  
2. Para se të vendos produktin në treg, importuesi detyrohet të sigurohet, që produkti 

është i shoqëruar me dokumentacionin e kompletuar teknik dhe mban shenjën e 
përcaktuar të konformitetit ose shenja të tjera. Produkti gjithashtu duhet shoqëruar 
me dokumentacionin e përcaktuar dhe që ka përmbushur kriteret e përcaktuara në 
nenin 6 paragrafi 7. dhe 8. të këtij ligji.  

3. Kur importuesi konsideron ose ka arsye të besojë se produkti nuk është në 
përputhje me dispozitat në fuqi që zbatohen për atë produkt nuk duhet të vendos në 
treg atë produkt, derisa nuk behët harmonizimi me atë dispozitë. Kur produkti 
paraqet rrezik, importuesi detyrohet të njoftojë prodhuesin dhe organet kompetente 
inspektuese.  
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4. Importuesi detyrohet që në produkt ose kur ajo nuk është e mundur, në paketimin e 
tij ose në një dokument që shoqëron produktin, të jep emrin e vet, emrin tregtar të 
regjistruar ose markën tregtare të regjistruar dhe adresën ku është në dispozicion.  

5. Kur për produkte të caktuara kërkohet sipas dispozitave nga neni 1 paragrafi 1. i 
këtij ligji, importuesi duhet të sigurojë që produkti të jetë i shoqëruar me udhëzues 
dhe të dhënat e sigurisë në gjuhën zyrtare.  

6. Importuesi është i detyruar që derisa produkti është nën përgjegjësinë e tij të 
sigurohet që kushtet e magazinimit ose transportit nuk e rrezikojnë konformitetin e 
produktit me kërkesat e përcaktuara.  

7. Kur ajo konsiderohet e përshtatshme varësisht nga rreziqet që paraqet produkti, 
importuesi është i detyruar me qëllim të mbrojtjes të shëndetit dhe sigurisë së 
konsumatorëve, të kryej testimin e mostrave të produkteve të cilat synon ti vendos 
në treg, të hulumtoj dhe nëse është e nevojshme të mbajë librin e ankesave që kanë 
të bëjnë me jo konformitetin e produkteve si dhe tërheqjen e produkteve nga tregu 
dhe për këtë ti informoj distributorët.  

8. Kur importuesi konsideron ose ka arsye të besojë se produktin të cilin e ka 
vendosur në treg nuk është në përputhje me dispozitat që zbatohen për atë produkt, 
është i detyruar që menjëherë të ndërmarrë veprimet e nevojshme korrigjuese, me 
qëllim të përshtatjes së produktit me atë dispozitë në të kundërtën të tërheqë 
produktin nga tregu ose të parandaloj distribuimin e tij. Kur produkti paraqet rrezik 
importuesi detyrohet që pa vonesë të informoj organet kompetente inspektuese 
duke specifikuar të dhënat, veçanërisht për jokonformitetin e produktit si dhe të 
gjitha veprimet e ndërmarra korrigjuese. 

9. Kur për produkte të caktuara kërkohet sipas dispozitave nga neni 1 paragrafi 1. i 
këtij ligji, importuesi është i detyruar që për afatin kohor të përcaktuar me 
dispozitë që zbatohet për atë produkt, të ruaj kopjen e deklaratës së konformitetit 
më qëllim të vënies në dispozicion të organeve kompetente inspektuese dhe të 
siguroj që dokumentacioni teknik është në dispozicion të organeve kompetente të 
kontrollit sipas kërkesës së tyre.  

10. Importuesi është i detyruar që me kërkesën e arsyetuar të organeve kompetente 
inspektuese, ti siguroj këtij organi të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e 
nevojshëm në gjuhën zyrtare për të dëshmuar konformitetin e produkteve, si dhe të 
bashkëpunoj me organin inspektues në çdo veprim të ndërmarrë për të eliminuar 
rreziqet që paraqet produkti i vendosur në treg.  

 
Neni 9 

Detyrimet e distributorëve 
 
1. Kur produkti vendoset në dispozicion të tregut, distributori detyrohet të veprojë me 

kujdesin e duhur në lidhje me kërkesat e përcaktuara.  
2. Para se të vendoset produkti në treg, distributori detyrohet të verifikoj që produkti 

të jetë i shënjuar me shenjat e përcaktuara të konformitetit apo me shenjat tjera dhe 
që i njëjti është i shoqëruar me dokumentacionin e përcaktuar, udhëzuesit dhe të 
dhënat e sigurisë në gjuhën zyrtare. Distributori gjithashtu verifikon nëse 
prodhuesi dhe importuesi i kanë përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 6 
paragrafi 7. dhe nenin 8 paragrafi 4. të këtij ligji.  
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3. Kur distributori konsideron ose ka arsye të besojë se produkti nuk është në 
përputhje me dispozitat që zbatohen për atë produkt, nuk lejohet të vendoset në 
dispozicion të tregut derisa produkti të mos jetë i harmonizuar me atë dispozitë. 
Kur produkti paraqet rrezik distributori detyrohet menjëherë të informoj 
prodhuesin dhe importuesin si dhe organet kompetente inspektuese.  

4. Derisa produkti është nën përgjegjësinë e tij, distributori duhet të sigurohet që 
kushtet e magazinimit ose transportit nuk e rrezikojnë konformitetin e produktit me 
kërkesat e përcaktuara.  

5. Kur distributori konsideron ose ka arsye të besojë se produkti që është vendosur në 
treg nuk është në pajtim me dispozitat që zbatohen për atë produkt, është i detyruar 
që menjëherë të ndërmarrë veprimet e nevojshme korrigjuese, me qëllim të 
përshtatjes së produktit me atë dispozitë, në të kundërtën të tërheqë produktin nga 
tregu ose të parandaloj distribuimin e tij. Kur produkti paraqet rrezik distributori 
duhet që pa vonesë të informoj organet kompetente inspektuese duke specifikuar të 
dhënat, veçanërisht për jokonformitetin e produktit si dhe të gjitha veprimet e 
ndërmarra korrigjuese. Nëse produkti është i vendosur në tregun e vendeve anëtare 
të BE-së, distributori është i detyruar në të njëjtën mënyrë të informoj organet 
kompetente inspektuese të atyre vendeve.  

6. Distributori është i detyruar që më kërkesën e arsyetuar të organeve kompetente 
inspektuese, t'i siguroj këtij organi të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e 
nevojshëm në gjuhën zyrtare për të dëshmuar konformitetin e produkteve. 
Distributori detyrohet që me kërkesë të organeve kompetente inspektuese të 
bashkëpunoj në çdo veprim të ndërmarrë për të eliminuar rreziqet që paraqet 
produkti i vendosur në treg.  

 
Neni 10 

Rastet në të cilat detyrimet e prodhuesve zbatohen për importuesit 
dhe distributorët 

 
Nëse importuesi apo distributori e vendos produktin në treg me emrin ose markën e tij 
tregtare apo nëse e modifikon produktin e vendosur në treg në atë mënyrë që ai mund 
të ndikojë në konformitet me kërkesat e përcaktuara për atë produkt, konsiderohet si 
prodhues dhe do t'ju nënshtrohet detyrimeve të prodhuesve në përputhje me nenin 6 të 
këtij ligji. 
 

Neni 11 
Identifikimi i subjekteve ekonomike 

 
Çdo subjekt ekonomik duhet që brenda afatit kohor të përcaktuar me dispozita që 
zbatohen për produktin e caktuar, me kërkesë të organit kompetent inspektues, të ofrojë 
informacione për identitetin e çdo subjekti ekonomik që i ka ofruar atyre produktin. 
 

Neni 12 
Vlerësimi i konformitetit 

 
Me dispozitat e nenit 1 paragrafi 1. të këtij ligji përcaktohet procedura e vlerësimit të 
konformitetit për çdo produkt apo grup produktesh për të cilat zbatohen dispozitat. 
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Neni 13 
Deklarata e konformitetit 

 
1. Prodhuesi e merr përgjegjësinë për konformitetin e produktit duke dhënë 

deklaratën e konformitetit. Deklarata e konformitetit duhet të hartohet në gjuhën 
zyrtare nëse produkti vendoset në tregun e Republikës së Kosovës, gjegjësisht e 
përkthyer në gjuhën ose gjuhët e kërkuara nga vendi anëtar i BE në të cilin 
produkti vendoset në treg apo në dispozicion.  

2. Në deklaratën e konformitetit duhet të specifikohet se janë plotësuar kërkesat 
teknike të përcaktuara me dispozita që zbatohen për një produkt të caktuar.  

3. Deklarata e konformitetit duhet të përmbajë elementet e përcaktuara në dispozitat e 
nenit 1 paragrafi 1. i këtij ligji që zbatohen për një produkt të caktuar.  

 
Neni 14 

Shenja e konformitetit 
 
1. Në rastet kur dispozitat e nenit 1 paragrafi 1. të këtij ligji kërkojnë vendosjen e 

shenjës së konformitetit në produktet të cilat janë në konformitet me të gjitha 
dispozitat që zbatohen për ato produkte, shenja e përcaktuar e konformitetit duhet 
të vendoset para vendosjes së produktit në treg. Shenja e konformitetit duhet të 
vendoset në produktet për të cilat është e paraparë vendosja e saj dhe nuk lejohet të 
vendoset në produktet e tjera. Nëse nuk është e mundur që shenja e konformitetit të 
vendoset në produkt ose në pllakën për shenjim, atëherë kjo vendoset në paketim 
dhe në dokumentet shoqëruese, kur dispozita që zbatohet për atë produkt parasheh 
dokumente të tilla.  

2. Ministria kompetente me akt nënligjor përcakton formën, përmbajtjen, pamjen dhe 
mënyrën e përdorimit të shenjës së konformitetit.  

3. Me vendosjen e shenjës së konformitetit kur dispozitat kërkojnë atë, prodhuesi e 
merr përsipër përgjegjësinë për konformitetin e produktit me kërkesat e 
përcaktuara me dispozitat që zbatohen për atë produkt.  

4. Ndalohet vendosja e shenjave, simboleve apo mbishkrimeve tjera në produkte, 
forma dhe përmbajtja e të cilave mund të kuptohet nga pala e tretë si shenjë e 
konformitetit. Lejohet vendosja e shenjave tjera në produkte, me kusht që me këtë 
nuk zvogëlohet dukja dhe lexueshmëria e shenjës së konformitetit.  

 
Neni 15 

Trupat për vlerësim të konformitetit dhe kërkesat të cilat duhet ti plotësojnë ato 
 
1. Bazuar në dispozitat e nenit 1 paragrafit 1. të këtij ligji, Ministria kompetente 

nxjerr akte nënligjore me të cilat përcaktohen edhe kërkesa të veçanta që duhet ti 
plotësojnë trupat për vlerësim të konformitetit.  

2. Me akte nënligjore të nxjerra sipas paragrafit 1. të këtij neni, përcaktohen edhe 
mënyrat e plotësimit për të gjitha kërkesat e përcaktuara për trupat që zbatojnë 
procedurat për vlerësim të konformitetit.  

3. Bazuar në dispozitat e nenit 1 paragrafi 1. të këtij ligji mund të përcaktohen 
procedurat e mbikëqyrjes të trupave për vlerësim të konformitetit dhe masat që 
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duhen ndërmarrë në rast të mospërmbushjes së kërkesave të përcaktuara në 
paragrafin 1. i këtij neni dhe nenit 16 të këtij ligji.  

 
Neni 16 

Kërkesat minimale 
 
1. Kërkesat minimale që duhet t'i plotësojnë trupat për vlerësim të konformitetit janë:  

1.1. përgatitja profesionale e personelit në fushën adekuate për të cilën është i 
autorizuar trupi për vlerësim të konformitetit;  

1.2. hapësirat dhe pajisjet e nevojshme,  
1.3. pavarësia dhe paanshmëria në procedurat e vlerësimit të konformitetit;  
1.4. ruajtja e sekreteve të punës;  
1.5. sigurimi nga përgjegjësia për periudhën e autorizimit, përveç rasteve kur 

shteti e merr përgjegjësinë e tyre.  
2. Trupi për vlerësim të konformitetit nuk mund të jetë subjekt ekonomik për ato 

produkte të cilat janë objekt i vlerësimit të tij, si dhe nuk mund të jetë i përfshirë 
direkt në projektimin, prodhimin, përpunimin, tregtimin, instalimin, përdorim dhe 
mirëmbajtje të atyre produkteve.  

 
Neni 17 

Autorizimi i trupave për vlerësim 
 
1. Trupi për vlerësim të konformitetit mund të kryej punët e vlerësimit të 

konformitetit, të cilat janë përcaktuar me dispozitat e nenit 1 paragrafi 1. i këtij 
ligji, vetëm në bazë të vendimit për autorizim të cilin e nxjerr Ministria e fushës 
përkatëse.  

2. Kur trupi për vlerësim të konformitetit dëshmon përputhshmërinë e tij me kërkesat 
e përcaktuara në standardet kosovare të miratuara konform me standardet e 
harmonizuara evropiane, atëherë konsiderohet se trupi i plotëson kërkesat e nenit 
15 paragrafi 1. dhe nenit 16 të këtij ligji. Certifikata e akreditimit që lëshohet nga 
organi akreditues i Kosovës mund të konsiderohet se është dëshmi plotësuese e 
përputhshmërisë së trupave për vlerësimin e konformitetit me kërkesat e 
përcaktuara në standardet kosovare të miratuara konform me standardet e 
harmonizuara evropiane.  

3. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni mund të ketë afat të caktuar kohor apo të vlejë 
deri në shfuqizim.  

4. Trupi për vlerësim të konformitetit duhet të plotësojë kërkesat gjatë tërë 
kohëzgjatjes se autorizimit sipas dispozitave nga neni 15 paragrafi 1. dhe nenit 16 
të këtij ligji.  

5. Nëse vërtetohet se gjatë afatit të vlefshmërisë së autorizimit, trupi për vlerësimin e 
konformitetit nuk vazhdon të përmbush kërkesat e përcaktuara, ministri i 
Ministrisë së fushës përkatëse i cili ka nxjerrë aktin nga neni 1 paragrafi 1. të këtij 
ligji, nxjerr vendim me të cilin shfuqizon autorizimin për pjesën në të cilën trupi 
nuk vazhdon ti përmbush kushtet.  

6. Kundër vendimit nga paragrafi 1. dhe 5. të këtij neni, mund të iniciohet konflikt 
administrativ.  
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7. Ministritë përkatëse në pajtim me kompetencat e tyre, i raportojnë Komisionit 
Evropian dhe shteteve anëtare të BE për trupat për vlerësim të konformitetit që i 
kanë autorizuar dhe numrat identifikues të ndarë nga Komisioni Evropian, dhe për 
çdo ndryshim në lidhje me autorizimet dhe për atë të njoftoj ministrinë përkatëse.  

8. Procedurat e raportimit sipas paragrafi 7. të këtij neni, si dhe kërkesat që kanë të 
bëjnë për organet të cilët kryejnë raportimet si dhe kërkesat që kanë të bëjnë me 
organet e lajmëruara, përcaktohen me akt nënligjor nga ministria përkatëse.  

 
Neni 18 

Zbatimi i detyrave ne procedurë të vlerësimit të konformitetit 
 
1. Trupi për vlerësim të konformitetit i autorizuar për të zbatuar detyrat në kuptim të 

dispozitave të këtij ligji, kryen procedurat e vlerësimit të konformitetit, në bazë të 
kërkesës së prodhuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar dhe organit kompetent 
inspektues.  

2. Trupi për vlerësim të konformitetit dhe parashtruesi i kërkesës rregullon me 
marrëveshje në formë të shkruar, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella në lidhje me 
zbatimin e procedurave të vlerësimit të konformitetit.  

 
Neni 19 

Vlefshmëria e dokumentit të konformitetit të lëshuara jashtë vendit 
 
1. Në Republikën e Kosovës vlejnë dokumentet e konformitetit të lëshuara jashtë 

vendit, nëse janë dhënë në pajtim me marrëveshjet ndërkombëtare që i ka lidhur 
Republika e Kosovës. 

2. Ministritë kompetente ne pajtim me këtë ligj do te njohin dokumentet e 
konformitetit, raportin e testimit, vërtetimin-certifikatën e konformitetit dhe 
raportin ose vërtetimin e inspektimit të lëshuara jashtë vendit, nëse në mënyrë 
kumulative janë përmbushur këto kushte:  
2.1. është përcaktuar se procedurat e vlerësimit të konformitetit për produktin në 

fjalë i ka kryer trupi i autorizuar për vlerësim të konformitetit;  
2.2. në Republikën e Kosovës nuk ka trup të autorizuar për vlerësim të 

konformitetit;  
2.3. vlerësimet e konformitetit janë kryer nga trupat për vlerësim të 

konformitetit, të cilat shtete anëtare të Bashkimit Evropian i kanë lajmëruar 
në Komisionin Evropian, regjistri i të cilave është publikuar në “Gazetën 
Zyrtare të Bashkimit Evropian".  

3. Evidentimin e dokumenteve të pranuara të konformitetit të lëshuara jashtë vendit 
dhe të trupave të regjistruara të vlerësimit të konformitetit, dokumentet e të cilave 
janë të pranueshme i udhëheqin Ministritë përkatëse të cilat janë kompetente për 
nxjerrjen e dispozitave sipas nenit 1 paragrafi 1. të këtij ligji. Regjistri i trupave të 
lajmëruara për vlerësim të konformitetit, dokumentet e të cilave janë të pranuara, 
është libri publik i cili udhëhiqet, azhurnohet dhe publikohet në Ueb faqet zyrtare 
të ministrisë kompetente.  
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Neni 20 
Shkëmbimi i informatave më vendet tjera 

 
Mënyrat dhe procedurat e shkëmbimit të informacionit me vendet e tjera dhe 
organizatat ndërkombëtare në fushën e standardeve, rregullave teknike dhe rregulloreve 
për informimin e shërbimeve shoqërore, me rregullore i përcakton Qeveria e 
Republikës së Kosovës. 
 

Neni 21 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
1. Me kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese sigurohet që produktet e vendosura në treg 

ose në dispozicion i plotësojnë kërkesat që garantojnë nivel të lartë të mbrojtjes së 
interesave publike të tilla si: shëndetin dhe sigurinë e përgjithshme, mbrojtjen e 
shëndetit dhe sigurinë në vendin e punës, mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e 
mjedisit dhe të sigurisë.  

2. Mbikëqyrja inspektuese duhet të siguroj që të parandalohet shpërndarja ose të 
ndalojë apo kufizojë vendosjen në treg të produkteve që janë të rregulluara me 
legjislacionin në fuqi, i cili është në pajtim me ligjet e Bashkimit Evropian edhe në 
rastet kur produktet përdoren në pajtim me qëllimin e dedikuar ose në kushte të 
cilat mund të parashihen, si dhe kur janë instaluar dhe mirëmbajtur siç kërkohet, 
por që arsyeshëm parashikohet se mund të rrezikojnë shëndetin e përdoruesit ose 
në ndonjë mënyrë tjetër nuk janë konform me kërkesat e përcaktuara me 
legjislacionin në fuqi.  

3. Mbikëqyrja inspektuese në bashkëpunim me autoritetet kompetente do të njoftoj 
opinionin, Komisionin Evropian dhe Shtetet Anëtare për masat e ndërmarra në 
përputhje me paragrafin 2. të këtij neni.  

4. Dispozitat e mbikëqyrjes inspektuese zbatohen edhe për produktet të cilat 
montohen ose prodhohen për përdorim personal të prodhuesit, kur kjo është e 
përcaktuar me ligj të veçantë ose akte tjera.  

5. Dispozitat e mbikëqyrjes inspektuese zbatohen nëse nuk ka dispozita të veçanta 
për të njëjtin qëllim në legjislacionin tjetër në fuqi i cili është në pajtueshmëri me 
legjislacionin e Bashkimit Evropian.  

 
Neni 22 

Paanshmëria e inspektorit 
 
1. Mbikëqyrja inspektuese për zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara 

sipas këtij ligji, kryhet nga inspektorët kompetent në përputhje me përgjegjësitë 
dhe kompetencat që dalin nga aktet që rregullojnë organizimin dhe fushëveprimin 
e punës së ministrive kompetente si dhe akteve tjera që përcaktojnë kompetencat e 
tyre.  

2. Inspektorët janë të detyruar të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të pavarur, të 
ndershme, të paanshme, të pandikuar dhe të ruajnë fshehtësinë e të dhënave kur 
kërkohet për të mbrojtur sekretet e punës ose të ruajnë të dhënat personale në 
pajtim me legjislacionin e Republikës së Kosovës.  
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Neni 23 
Njoftimi për masat e ndërmarra 

 
1. Të gjitha masat që ndërmerren gjatë kryerjes e mbikëqyrjes inspektuese në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, i cili është në pajtueshmëri me legjislacionin e 
Bashkimit Evropian, e me të cilat masa ndalohet ose kufizohet vendosja e 
produkteve në treg, parandalohet distribuimi i produktit ose produkti tërhiqet nga 
tregu, duhet të jenë proporcionale dhe të specifikojnë saktë bazën ku ato janë 
referuar.  

2. Subjekti ekonomik njoftohet me shkrim për çdo masë të ndërmarrë, si dhe mjetet 
juridike që janë në dispozicion të tij dhe për afatet e parashtrimit të tyre.  

3. Para ndërmarrjes së masave, subjektit ekonomik i mundësohet që të deklarohet në 
afatin kohor jo më pak se dhjetë (10) ditë, përveç kur kjo nuk është e mundur për 
shkak të urgjencës në marrjen e masave për të mbrojtur shëndetin ose sigurinë në 
lidhje me interesat publike të përcaktuara me legjislacionin përkatës në fuqi.  

4. Nëse masa është ndërmarr dhe subjektit ekonomik nuk i është lejuar që 
paraprakisht të deklarohet, duhet t'i jepet mundësia e deklarimit sipas legjislacionit 
në fuqi.  

5. Të gjitha masat e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, do të ndërpriten ose të 
ndryshohen pasi që subjektit ekonomik ti ketë kryer detyrimet.  

 
Neni 24 

Kompetencat e organeve inspektuese 
 
1. Organi inspektues në kuadër të kompetencave të veta:  

1.1. sjellë, periodikisht azhurnon dhe zbaton programe sektoriale të mbikëqyrjes 
inspektuese në sektorët për të cilat është përgjegjës për kryerjen e 
mbikëqyrjes së tregut;  

1.2. përcjellë ankesat dhe raportet që kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me 
rreziqet të cilat dalin në lidhje me produktet;  

1.3. përcjellë të dhënat për aksidentet dhe dëmtimin e shëndetit që dyshohet të 
jetë shkaktuar nga këto produkte;  

1.4. verifikon nëse janë marrë masat korrigjuese nga subjekti ekonomik;  
1.5. përcjellë zhvillimet shkencore dhe teknike që lidhen me çështjen e sigurisë;  
1.6. rregullisht kryen shqyrtimin dhe vlerësimin e funksionimit të sistemit të 

mbikëqyrjes inspektuese dhe efektivitetin e saj, me kërkesë rishikon dhe kur 
është e nevojshme revidon qasjet e tanishme si dhe organizimin e 
mbikëqyrjes inspektuese;  

1.7. njofton Komisionin Evropian dhe Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian me 
të gjitha të dhënat të cilat subjekti ekonomik duhet ti sigurojë në përputhje 
me nenin 23 paragrafi 3. të këtij ligji. Të gjitha të dhënat e mëvonshme 
duhet të përcaktohen qartë në lidhje me të dhënat e ofruara më parë.  
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Neni 25 
Njoftimi dhe informimi 

 
1. Ministritë kompetente në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive të tyre njoftojnë 

publikun për organet inspektuese përmes Ueb faqes se tyre, në pajtim me ligjin që 
rregullon të drejtën e qasjes në informata.  

2. Organi për koordinimin e mbikëqyrjes inspektuese do të:  
2.1. informojë Komisionin Evropian për organet inspektuese, fushë veprimtarinë 

dhe kompetencat e tyre;  
2.2. informojë Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së për programet 

sipas nenit 24 i këtij ligji, dhe të njëjtat ti vendos në dispozicion të publikut 
përmes komunikimeve elektronike dhe kur është e nevojshme edhe në 
forma tjera;  

2.3. për rezultatet e kontrollit dhe verifikimin e funksionimit të sistemit të 
mbikëqyrjes inspektuese dhe efikasitetin e tyre të informojë Komisionin 
Evropian të paktën një herë në katër (4) vjet. Rezultatet duhet të jenë në 
dispozicion të publikut përmes komunikimit elektronik dhe kur është e 
nevojshme edhe në forma tjera. 

3. Organet kompetente inspektuese të Republikës së Kosovës bashkëpunojnë dhe 
shkëmbejnë informacione me organet kompetente inspektuese të Shteteve Anëtare 
të BE dhe me Komisionin Evropian, për programet e tyre të mbikëqyrjes së tregut 
dhe të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me produktet që paraqesin rrezik.  

4. Organet kompetente inspektuese të Republikës së Kosovës do t'u ofrojnë asistencë 
organeve të mbikëqyrjes së tregut të vendeve të tjera anëtare të BE në shkallë 
adekuate duke i furnizuar me të dhëna ose dokumentacion, duke kryer hetime të 
duhura ose ndonjë masë tjetër të nevojshme dhe duke asistuar në hetimet e 
iniciuara nga shtetet e tjera anëtare.  

 
Neni 26 

Sistemi për shkëmbim të shpejtë 
 
1. Procedura e njoftimit të Komisionit Evropian në lidhje me gjysmë produktet jo 

konsumuese qe mbulohen nga legjislacioni i harmonizuar i Komunitetit që paraqet 
një rrezik serioz dhe kërkon ndërhyrje të shpejtë, përfshirë rrezikun serioz pasojat e 
të cilit nuk janë të menjëhershme, kryhet përmes sistemit për shkëmbim të shpejte 
të informacionit në lidhje me masat dhe veprimet në veçanti për produktet të cilat 
paraqesin rrezik serioz për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve- në tekstin e 
mëtejmë RAPEX.  

2. Selia e Inspektoriatit të tregut është vendi si pikë kontakti për komunikim me 
Komisionin Evropian për të gjitha të dhënat zyrtare që disponojnë të cilat dërgohen 
dhe pranohen përmes RAPEX-it.  

3. Pika kontaktuese sipas paragrafit 2. të këtij neni do ti ofroj Komisionit Evropian 
informatat ne dispozicion për produktet që paraqesin rrezik, në veçanti, 
identifikimin e produkteve, prejardhja-origjina dhe zinxhirin furnizues të 
produkteve, identifikimin e rreziqeve, rezultatet e testimit të kryer, natyrën dhe 
kohëzgjatjen e masave të ndërmarra, masat e ndërmarra vullnetare, kontaktet me 
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subjektet ekonomike në fjalë dhe justifikimin për veprim ose mosveprim dhe në 
lidhje me çdo ndryshim ose tërheqje të masave të ndërmarra.  

4. Pikat kontaktuese janë rrjet i organeve shtetërore të cilat dërgojnë njoftimet zyrtare 
të pikës së kontaktit sipas paragrafit 2. të këtij neni dhe të cilat marrin njoftime 
zyrtare nga pika e kontaktit referuar në paragrafin 2. të këtij neni.  

 
Neni 27 

Sekreti i të dhënave 
 
1. Organi kompetent inspektues i vendos në dispozicion të publikut informatat që i 

disponon për rreziqet që lidhen me produktin, me qëllim të zvogëlimit të rrezikut 
nga lëndimi ose dëmeve të tjera.  

2. Organet inspektuese e ruajnë sekretin e të dhënave kur është e nevojshme për të 
mbrojtur sekretet e biznesit apo të ruajnë fshehtësinë e të dhënave personale në 
pajtim me dispozitat në fuqi, në raport me kërkesat që ato të dhëna të janë sa më të 
plota dhe publike me qëllim që të mbrohen interesat e përdoruesve në Republikën 
e Kosovës.  

3. Organi kompetent inspektues dhe subjektet ekonomike bashkëpunojnë për të 
parandaluar apo zvogëluar rrezikun e shkaktuar nga produktet që këto subjekte 
ekonomike i kanë vendosë në treg ose dispozicion.  

4. Kur organi kompetent inspektues vendos të tërheq ndonjë produkt, për këtë e 
njofton subjektin ekonomik të cilit i përket produkti në adresën e shënuar në 
produkt, në paketimin e tij ose në dokumentin që shoqëron atë produkt.  

 
Neni 28 

Autorizimet e inspektorëve 
 
1. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët kanë autorizim të kërkojnë 

nga subjektet ekonomike t'ia vejnë në dispozicion dokumentet dhe të dhënat e 
nevojshme, të hyjnë në repartet e subjekteve ekonomike nëse ajo është e 
nevojshme dhe e arsyeshme, si dhe të marrin mostrat e nevojshme të produkteve.  

2. Gjatë mbikëqyrjes inspektuese, inspektori kryen verifikimin adekuat të 
karakteristikave të produkteve në masën adekuate përmes verifikimit të 
dokumenteve të përcaktuara të konformitetit, përmes kontrolles vizuale dhe kur ajo 
është në përputhje me vërtetimin fizik dhe laboratorik në bazë të mostrave 
adekuate, duke marrë parasysh parimet e vërtetuara të vlerësimit të rrezikut, 
kundërshtimet dhe të dhënat tjera.  

3. Kur subjektet ekonomike paraqesin raportet e testimit apo vërtetimet - certifikatat e 
konformitetit të lëshuara nga trupat për vlerësim të konformitetit të akredituar, 
organi kompetent inspektues do të marrë parasysh ato raporte, vërtetime - 
certifikata.  

4. Në qoftë se gjatë mbikëqyrjes inspektuese me arsye dyshohet se produkti nuk i 
plotëson kërkesat e përcaktuara teknike edhe pse janë kryer procedurat e vlerësimit 
të konformitetit, inspektori do të marrë mostrat adekuate të produktit dhe do t'ia 
përcjellë në testim trupave për vlerësim të konformitetit, i cili nuk ka qenë i 
përfshirë në testim dhe vlerësim të konformitetit të të njëjtit produkt para vendosjes 
në treg ose në përdorim.  
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5. Kur inspektori gjatë mbikëqyrjes inspektuese verifikon karakteristikat e produktit 
dhe ka dyshim të bazuar se produkti mund të jetë i rrezikshëm për jetën dhe 
shëndetin e njerëzve, konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë, respektivisht me 
qëllim të mbrojtjes së interesave të tjera publike në bazë të nenit 21 paragrafi 1. të 
këtij ligji, me vendim ndalon përkohësisht, për një afat siç parashikohet me akt 
nënligjor për kontrollime të ndryshme, të vërtetimit dhe vlerësimit të sigurisë, 
dërgesës, ofrimin e dërgesës, promovimit ose ekspozimit të produktit.  

6. Inspektori pas kontrolles vizuale dhe fizike të karakteristikave të produktit, 
respektivisht pas kryerjes së procedurës testuese, nëse vërteton se produkti nuk i 
plotëson kërkesat e përcaktuara teknike, merr vendim me të cilin subjektit 
ekonomik i ndalon vendosjen në treg, kufizimin e vendosjes në treg, ndalon 
distribuimin ose përdorimin, urdhëron tërheqjen, respektivisht kthimin e produktit 
nga tregu ose përdorimi. Në qoftë se është vërtetuar se produkti paraqet rrezik për 
jetën dhe shëndetin e njerëzve, konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë, 
respektivisht me qëllim të mbrojtjes së interesave të tjera publike në bazë të nenit 
21 paragrafi 1. të këtij ligji, inspektori do të urdhërojë edhe asgjësimin e 
produkteve në kushte adekuate ose në ndonjë mënyrë tjetër ti bëjë të papërdorshme 
dhe për këtë do ta njoftoj opinionin publik.  

7. Sipas paragrafit 6. të këtij neni inspektori i ofron organeve kompetente dëshmitë 
për jo konformitetin si në vijim:  
7.1. dështimi për të përmbushur kërkesat themelore sipas nenit 2 të këtij ligji;  
7.2. jokonformiteti me standardet e zbatueshme të përcaktuara për llojin e 

produktit në fjalë;  
7.3. zbatimin e gabuar të standardeve të përcaktuara për llojin e produktit në 

fjalë;  
7.4. mangësitë në standardet e përcaktuara për të cilat është vërtetuar se nuk i 

plotësojnë në tërësi kërkesat themelore për llojin e produktit në fjalë. 
Ministria kompetente do të njoftojë Komisionin Evropian për masat e 
ndërmarra sipas nën-paragrafit 7.1. të këtij paragrafi pa vonesë duke cekur 
arsyet për ndërmarrjen e atyre masave.  

8. Vendimi se a paraqet produkti rrezik serioz duhet të bazohet në vlerësimin adekuat 
të rrezikut i cili merr parasysh shkallën e rrezikut dhe mundësinë e shfaqjes së tij 
me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fuqi në Republikën e 
Kosovës, apo në legjislacionin përkatës të harmonizuar të Komunitetit. Mundësia e 
arritjes së niveleve të larta të sigurisë ose ekzistimi i produkteve të tjera që 
paraqesin shkallë më të ulët të rrezikut nuk mund të jetë bazë për paragjykimin që 
produkti paraqet një rrezik serioz.  

9. Inspektori urdhëron subjektin ekonomik që ti evitoj parregullsitë dhe cakton afatin 
e zbatimit për evitimin e parregullsive, në rast se vërteton që produkti është 
vendosur në treg ose në dispozicion të tregut- produkt me mangësi formale:  
9.1. pa shenjat e përcaktuara ose i shënuar në mënyrë jo ligjore;  
9.2. pa dokumentet e konformitetit, raportet e testimit, vërtetimet-certifikatat e 

konformitetit, raportet apo vërtetimet e inspektimit dhe deklaratë e 
konformitetit ose deklarata e konformitetit jo e plotë;  

9.3. pa ose me dokumentacione jo të plota teknike, ose kur dokumentacioni 
teknik nuk është në dispozicion;  
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9.4. pa udhëzime të përcaktuara dhe të dhënat për sigurinë e produktit, apo në 
qoftë se udhëzimet dhe të dhënat e përcaktuara për siguri nuk e shoqërojnë 
produktin;  

9.5. pa informacion të produktit në gjuhën zyrtare.  
10. Nëse subjekti ekonomik nuk eviton parregullsitë brenda afatit të caktuar në 

paragrafin 9. të këtij neni, inspektori merr vendim me të cilin ndalon vendosjen në 
treg, distribuimin ose përdorimin e produkteve me mangësi formale. 

11. Gjatë mbikëqyrjes inspektuese, inspektori me vendim urdhëron evitimin e 
parregullsive apo mangësive të vërtetuara dhe cakton afatin e zbatimit për të cilin 
parregullsitë, mangësitë kërkohet të evitohen.  

12. Kur inspektorët marrin masa sipas këtij neni, kërkohet të veprojnë ashtu që të 
zbatojnë këto masa në mënyrë proporcionale me seriozitetin e rrezikut dhe duke 
marrë parasysh parimin e kujdesit, respektivisht që masa e marrë është në 
proporcion me natyrën e rrezikut ose të rrezikut të mundshëm.  

13. Ankesa kundër vendimit të inspektorit nga paragrafët 5., 6., 10. dhe 11. të këtij 
neni nuk e shtyn ekzekutimin e tij.  

 
Neni 29 

Shpenzimet e procedurës inspektuese 
 
Shpenzimet e testimit, vlerësimit të konformitetit të produktit, mbulohen nga subjekti 
ekonomik i cili e ka vendos në treg ose në dispozicion të tregut produktin që nuk është 
konform kërkesave teknike. 
 

Neni 30 
Bashkëpunimi ndërkombëtar 

 
Organet inspektuese mund të bashkëpunojnë me organet kompetente të vendeve të treta 
në fushën e shkëmbimit të informacionit, mbështetjes teknike, mbështetjes dhe 
lehtësimit të hyrjes në sistemet Evropiane si dhe mbështetjes së aktiviteteve që kanë të 
bëjnë me vlerësimin e konformitetit, mbikëqyrjen inspektuese dhe akreditimin. 
 

Neni 31 
Verifikimi i produkteve para importimit me qëllim të vendosjes në treg 

 
1. Para se të miratohet hyrja e produktit në qarkullim të lirë, shërbimi doganor apo 

zyra kompetente doganore është e autorizuar për të kryer verifikimin adekuat të 
karakteristikave të produktit që hyjnë në territorin doganor të Republikës së 
Kosovës, në pajtim me nenin 28 paragrafët 1., 2. dhe 3. të këtij ligji.  

2. Dogana përkohësisht ndalon zbatimin e procedurave të mëtejme doganore të 
kërkuara me qëllim të lejimit të produktit në qarkullim të lirë, nëse gjatë kryerjes 
së verifikimit të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni vërtetohet se:  
2.1. produkti ka karakteristika që çojnë në dyshimin se produkti përkatës kur 

është instaluar në rregull, mirëmbajtur dhe përdorur, paraqet rrezik serioz 
për sigurinë, shëndetin, mjedisin dhe natyrën, apo interesa të tjera publike 
sipas nenit 21 paragrafi 1. të këtij ligji;  
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2.2. produktin nuk e shoqëron dokumentacioni i shkruar ose elektronik që 
kërkohet me dispozitat për atë produkt;  

2.3. produkti nuk është shënjuar konform me dispozitat në fuqi;  
2.4. që shenja e konformitetit në produkt është vendosur në mënyrë të gabuar 

ose mashtruese.  
3. Dogana detyrohet të njoftoj me shkrim organin kompetent inspektues për çdo 

pezullim-ndalim të përkohshëm.  
4. Në rast të ndalimit të përkohshëm të zbatimit të mëtejshëm të procedurave 

doganore që kanë të bëjnë me produktet që prishen lehtë, atëherë dogana konform 
mundësive lejon magazinimin e produkteve ose për automjete të cilat përdoren për 
transport bëhet akomodimi-vendosje në pajtim me kërkesat domosdoshme për 
ruajtjen e atyre produkteve.  

5. Kur subjektet ekonomike tregojnë raportet e testimit, vërtetimin-certifikatën e 
konformitetit të lëshuara nga trupat e akredituara për vlerësim të konformitetit, 
doganat do të marrin në konsideratë ato raporte, vërtetime-certifikata.  

6. Dispozitat e nenit 25 paragrafi 3. dhe 4., nenit 31, 32 dhe 33 të këtij ligji zbatohen 
në shërbimet doganore pa sjellë në pikëpyetje zbatimin e akteve të cilat rregullojnë 
sistemet specifike të bashkëpunimit në mes shërbimeve doganore.  

 
Neni 32 

Lejimi për qarkullim të lirë të produkteve 
 
1. Dogana do të aprovojë lejimin në qarkullim të lirë të produkteve për sa i përket 

ndalesës së përkohshme në zbatimin e mëtejmë të procedurave të kërkuara 
doganore sipas nenit 31 të këtij ligji, nëse dogana në afatin prej tri (3) ditë pune 
nga dita e masës së përkohshme të ndalimit nuk merr njoftim zyrtar me shkrim për 
procedurat e ndërmarra nga organi kompetent inspektues si dhe nëse janë plotësuar 
kushtet tjera të përcaktuara për vendosjen e produkteve përkatëse në raport me 
procedurat e kërkuara doganore.  

2. Dogana do të aprovoj lejimin e qarkullimit të lirë të produkteve sipas nenit 31 
paragrafi 2. dhe 3. të këtij ligji, nëse organi kompetent inspektues vërteton se 
produkti nuk paraqet rrezik serioz për shëndetin dhe sigurinë ose që nuk është në 
kundërshtim me dispozitat e akteve në fuqi për atë produkt, nëse janë plotësuar 
kushtet tjera të përcaktuara për vendosjen e produkteve përkatëse në raport me 
procedurat e kërkuara doganore.  

 
Neni 33 

Vendosja e vërejtjes 
 
1. Organi kompetent inspektues do të marrë masa që të ndaloj vendosjen e produktit 

në treg, nëse vërteton se produkti paraqet rrezik serioz dhe do të kërkojë nga 
dogana kompetente me verifikim në faturë dhe në çdo dokumentacion tjetër 
relevant që shoqëron produktin ose kur shqyrtimi i të dhënave kryhet në formë 
elektronike, në sistemin e shqyrtimit përkatës të të dhënave vendos vërejtjen në 
vijim: "Produkt i rrezikshëm-nuk lejohet malli në qarkullim të lirë -Ligji për 
kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit".  
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2. Organi kompetent inspektues do të marrë masa adekuate të mundshme nëse ajo 
kërkohet duke përfshirë ndalimin e vendosjes së produktit në treg, nëse vërteton që 
produktet nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara teknike. Organi kompetent 
inspektues i cili ndalon vendosjen e produkteve në treg, kërkon nga dogana 
kompetente të mos aprovoj lejimin e të njëjtit në qarkullim të lirë dhe qe me 
verifikim në faturë dhe në çdo dokumentacion tjetër relevant që shoqëron 
produktin ose kur shqyrtimi i të dhënave kryhet në formë elektronike, në sistemin e 
shqyrtimit përkatës të të dhënave vendos vërejtjen në vijim: "Produkt i rrezikshëm- 
nuk lejohet malli në qarkullim të lirë- Ligji për kërkesat teknike për produkte dhe 
vlerësim të konformitetit".  

3. Në rast se produkti sipas paragrafit 1. ose 2. të këtij neni deklarohet më vonë për 
procedurë doganore, ndryshe nga lejimi në qarkullim të lirë dhe nëse organi 
inspektues kompetent nuk e kundërshton, shënimet në formë të vërejtjeve në 
kuptim të dispozitave të paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni sipas kushteve të njëjta 
vërtetuese bartën në dokumente të cilat paraqiten që kanë të bëjnë me atë 
procedurë.  

4. Kur organi kompetent inspektues e konsideron si të nevojshme dhe proporcionale 
mund të urdhërojë shkatërrimin ose në mënyrë tjetër të bëjë të papërdorshme 
produktet që paraqesin rrezik serioz.  

5. Nëse në afatin e caktuar kohor importuesi nuk vepron konform paragrafit 4. të këtij 
neni, organi kompetent inspektues mund të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme 
përfshirë edhe marrjen e vendimit për konfiskimin e produkteve për asgjësim të 
cilin e organizon dhe kryen organi kompetent inspektues dhe shpenzimet për këtë i 
bartë importuesi i cili duhet të paguajë ato brenda tetë (8) ditëve nga data e 
njoftimit për kryerjen e asgjësimit, në të kundërtën shpenzimet do ti paguaj përmes 
mënyrës detyruese. Mënyra detyruese kryhet nga administrata kompetente tatimore 
sipas selisë së njësive ose sipas vendbanimit të importuesit në bazë të dispozitave 
për zbatimin e pagesës së detyrueshme të borxhit tatimor.  

6. Organet kompetente inspektuese informojnë doganën për llojet e produkteve për të 
cilat është vërtetuar rreziku serioz i jokonformitetit sipas dispozitave të paragrafit 
1. dhe 2. të këtij neni si dhe për punët e ndërmarra dhe vendimet e marrura sipas 
dispozitave të këtij neni.  

 
Neni 34 

Dispozitat ndëshkuese 
 
1. Me gjobë dënohet personi juridik prej njëmijepesëqind (1.500) deri njëzetmijë 

(20.000) Euro nëse:  
1.1. nuk zbatojnë dispozitat sipas neni 5 paragrafi 1. të këtij ligji;  
1.2. nuk zbatojnë dispozitat nga neni 36 paragrafi 2. dhe 3. të këtij ligji;  
1.3. vendos në treg ose dispozicion një produkt në kundërshtim me nenin 2 të 

këtij ligji;  
1.4. vendos në treg një produkt në kundërshtim me nenin 6 dhe 8 të këtij ligji;  
1.5. nuk vepron në përputhje me nenin 7 paragrafi 3. të këtij ligji;  
1.6. vendos në dispozicion një produkt në kundërshtim me nenin 9 të këtij ligji;  
1.7. nuk vendos shenjën e përcaktuar të konformitetit, sipas nenit 14 paragrafi 1. 

të këtij ligji;  
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1.8. në kundërshtim me nenin 14 paragrafi 4. të këtij ligji, shënjon produktet me 
shenja që janë të ngjashme me shenjat e konformitetit deri në atë masë që 
mund të krijojë konfuzion në treg ose i mashtron konsumatorët;  

1.9. në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji, kryen punët e trupave për vlerësim 
të konformitetit në procedurat e vlerësimit të konformitetit;  

1.10. në kundërshtim me nenin 6 paragrafi 11. nenin 8 paragrafi 10., nenin 9 
paragrafi 6. të këtij ligji, organit kompetent inspektues nuk i siguron të 
gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm në gjuhën zyrtare për të 
dëshmuar konformitetin e produkteve apo nuk bashkëpunojnë me organet 
inspektuese me qëllim të evitimit apo shmangies së rreziqeve që paraqesin 
produktet e vendosura në treg ose në dispozicionin e tregut;  

1.11. në kundërshtim me nenin 11 të këtij ligji, nuk i ofron organit kompetent 
inspektues të dhëna për identifikimin e subjekteve ekonomike;  

1.12. në kundërshtim me nenin 28 paragrafi 1. të këtij ligji, i pamundëson 
inspektorit kompetent marrjen e mostrave të nevojshme të produktit për 
verifikim laboratorik,  

1.13. në kundërshtim me nenin 28 paragrafët 5., 6., 8., 9. dhe 10. të këtij ligji, nuk 
vepron në pajtim me vendimet ekzekutive të organeve kompetente të 
mbikëqyrjes së tregut;  

1.14. nuk vepron në përputhje me nenin 33 paragrafi 4. të këtij ligji.  
2. Sipas paragrafit 1. të këtij neni, dënohet edhe personi përgjegjës i personit juridik 

me gjobë prej njëqind (100) deri tremijë (3.000) Euro.  
3. Sipas paragrafit 1 të këtij neni dënohen personat fizik të cilët janë tregtar/zejtar dhe 

personat e angazhuar në aktivitete tjera të pavarura tregtare/zejtare për ecurinë e 
veprimtarisë së tyre të pavarur me gjobë prej dyqind (200) deri pesëmbëdhjetëmijë 
(15.000) Euro.  

 
Neni 35 

Mangësitë formale 
 
1. Inspektori kompetent nuk do të paraqesë padi sipas nenit 34 paragrafit 1. të këtij 

ligji, për produktin me mangësitë formale: 
1.1. pa shenja të përcaktuara ose shënjimin e parregullt;  
1.2. pa dokumente të konformitetit - raportet e testimit, vërtetimet-certifikata e 

konformitetit, raportet ose certifikatat e inspektimit dhe deklaratën e 
konformitetit ose deklarata e konformitetit kur nuk është i kompletuar;  

1.3. pa dokumentacion teknik, dokumentacion teknik i pa kompletuar ose që nuk 
është në dispozicion;  

1.4. pa udhëzime të përcaktuara dhe të dhëna që kanë të bëjnë me sigurinë e 
produktit ose kur udhëzimet e përcaktuara dhe të dhënat e sigurisë nuk e 
shoqërojnë produktin;  

1.5. Pa të dhëna për produktin në gjuhën zyrtare, nëse gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese apo më se voni dhjetë (10) ditë nga dita e mbikëqyrjes 
inspektuese, subjekti ekonomik i eviton parregullsitë e vërtetuara gjatë 
mbikëqyrjes inspektuese në bazë të cilave inspektori ka vërtetuar se subjekti 
ekonomik i ka kryer ato herën e parë.  
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Neni 36 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Bazuar në dispozitat e nenit 17 paragrafi 8. të këtij ligji, ministritë përkatëse janë të 
detyruara të nxjerrin akt nënligjor në afat prej dymbëdhjetë (12) muajve nga data e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 37 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Dispozitat e nenit 5 paragrafi 5. dhe 6., neni 17 paragrafi 7., neni 25 paragrafët 2., 

3. dhe 4., neni 26 dhe neni 31 paragrafët 5. dhe 6. të këtij ligji që do të hyjnë në 
fuqi më pranimin e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, ose nga hyrja 
në fuqi e Marrëveshjes Ndërkombëtare për Vlerësimin e Konformitetit dhe Pranimi 
i prodhimeve industriale (ACAA) për produktet e mbuluara nga kjo marrëveshje.  

2. Në datën e pranimit të Republikës së Kosovë në Bashkimin Evropian pushojnë së 
zbatuari dispozitat e neni 19 paragrafit 2. dhe 3. të këtij ligji.  

 
Neni 38 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me e hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr.02/L-20 Për Kërkesat Teknike 
për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit dhe Ligji Nr.03/L-092 Për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit Nr.02/L-20 Për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të 
Konformitetit. 
 

Neni 39 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-039 
29 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-033-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 9 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të 15 majit 2001 për Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Kreu 9.1.26 (a) dhe 5.1 (j) 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR PËRKUJDESJEN NDAJ KAFSHËVE 
 

Kreu I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Lënda 

 
Me këtë ligj rregullohet mbajtja, kujdesi, strehimi, mbarështimi, transportimi dhe 
çështje të tjera të lidhura me përkujdesjen ndaj kafshëve. 
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i një baze ligjore për përkujdesjen ndaj kafshëve e cila 
do të sigurojë nevojat fiziologjike dhe sociale të kafshëve. 
 

Neni 3 
Definicionet 

 
Në këtë ligj termet e përdorura kanë këto domethënie përveç nëse konteksti kërkon 
ndryshe: 
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“Përkujdesje ndaj kafshëve” nënkupton të gjitha përpjekjet që sigurojnë nevojat 
fiziologjike dhe sociale të kafshëve; 
"Ministria" nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 
"SHVUK" nënkupton Shërbimin Veterinar dhe të Ushqimit të Kosovës; 
"Kryeshef Ekzekutiv i Veterinës" nënkupton Kryeshefin Ekzekutiv të Shërbimit 
Veterinar dhe të Ushqimit të Kosovës; 
“Veterinar” nënkupton personin, i cili me sukses ka kompletuar aftësimin formal për 
mjekësi ose kirurgji veterinare në një fakultet të veterinës të aprovuar zyrtarisht nga 
Ministri kompetent; 
“Inspektor për përkujdesje të kafshëve’’ nënkupton zyrtarin i cili do të jetë 
përgjegjës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji; 
“Person kompetent” nënkupton personat e caktuar nga Ministria për çfarëdo qëllimi të 
këtij ligji; 
“Mbajtës i kafshës” nënkupton personin i cili ka në ruajtje ose kujdeset për kafshën; 
“Kafshë” nënkupton të gjitha kafshët e gjalla, duke përfshirë edhe shpezët, peshqit dhe 
bletët, larvat që jetojnë të lira dhe format larvore riprodhuese, por pa përfshirë format 
fetale ose embronike; 
Kafshët e rrezikshme - janë ato lloje të kafshëve të cilat gjithmonë paraqesin rrezik 
për njeriun dhe kafshët (p.sh. ujku, ariu, luani, gjarpëri etj). 
Kafshë agresive- është ajo kafshë e cila në kushte të caktuara mund të bëhet e 
rrezikshme (p.sh. nëse një qen mbahet gjithmonë i lidhur dhe maltretohet fizikisht, ai 
qen mund të bëhet i rrezikshëm). 
“Keqtrajtim i kafshëve” nënkupton veprimin apo mosveprimin me të cilin kafshës i 
shkaktohen vuajtje, dhembje apo shqetësime, të cilat në shkallën dhe rrethanat në të 
cilat paraqiten janë të tepruara dhe të panevojshme; 
“Kafshë për eksperiment” nënkupton përdorimin e kafshës për qëllime 
eksperimentale apo qëllime tjera shkencore që mund t’i shkaktojnë dhembje, shqetësim 
ose dëm të përhershëm, përfshirë çfarëdo veprimi të paramenduar apo të vetëdijshëm; 
“Eutanazi” nënkupton vrasjen pa dhembje në rastet e domosdoshme për ruajtjen e 
shëndetit publik; 
“Treg për kafshë” nënkupton vendin e licencuar për shitjen e kafshëve; 
“Transport i kafshëve” nënkupton lëvizjen e kafshëve me anë të mjeteve 
transportuese rrugore, hekurudhore, ajrore ose ujore; 
“Identifikim i kafshës” nënkupton: 

a) shënjimin e kafshës me çfarëdo metode me qëllim të dallimit të kafshës ose 
kafshëve të atij lloji nga të tjerat dhe  

b) fiksimin, përdorimin apo vënien e shenjave të matrikulimit, mjetit të 
identifikimit elektronik, ngjyrosjes apo çfarëdo gjësendi tjetër, në kafshë me 
qëllim të dallimit të kafshës ose kafshëve të një lloji nga të tjerat;  

“Vendstrehim i kafshëve pa pronar” nënkupton vendin për përkujdesje të kafshëve i 
pajisur veçanërisht për vendosjen e kafshëve të kapura, endacake, të konfiskuara dhe 
kafshëve pa pronar, si dhe kafshëve që kanë nevojë për ndihmë; 
“Vendstrehim i kafshëve me pronar” nënkupton vendin për përkujdesjen e kafshëve 
posaçërisht të pajisur, ku pronarët e kafshëve shtëpiake-manarëve mund t’i lënë kafshët 
e tyre për kujdesjen në periudhë të caktuar kohore; 
“Rezervat i kafshëve” nënkupton hapësirën e kufizuar në të cilën kafshët 
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mbarështohen dhe jetojnë në kushte natyrore dhe nën përkujdesjen e përhershme të 
njeriut; 
“Kafshë e egër gjahu” nënkupton gjitarët e egër tokësor dhe shpezët e egra të 
dedikuara për gjah. 
“Person” nënkupton personin fizik dhe juridik; 
 

Kreu II 
MBAJTJA DHE KUJDESI I KAFSHËVE 

 
Neni 4 

Mbajtja e kafshëve 
 
4.1. Kushtet dhe mënyra e mbajtjes së llojeve apo kategorive të kafshëve, përfshijnë: 

a) Mënyrën me të cilën lidhen kafshët;  
b) Mënyrën me të cilën do të ndahen kafshët sipas moshës, gjinisë apo llojit;  
c) Hapësirën e lejuar për kafshë;  
d) Çështjet që lidhen me higjienë dhe komoditet të kafshës, strehimin e tyre 

dhe masave tjera për të siguruar shëndetin e kafshës.  
e) Të dhënat për hartimin e listës së kategorive dhe llojeve të kafshëve  
f) Kushtet e strehimit të kafshëve sipas llojit të tyre dhe  
g) Çfarëdo çështje tjetër që mund të paraqitet.  

4.2. Me qëllim të sigurimit të mirëqenjes së kafshëve, Ministria do të nxjerr akt 
nënligjor.  

 
Neni 5 

Kujdesi ndaj kafshëve 
 
5.1. Personi që mban çfarëdo kafshe apo kujdeset për kafshën, do të jetë përgjegjës 

për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e saj.  
5.2. Ministria do të nxjerr Akt nënligjor për të përcaktuar mënyrën e kujdesit, të 

ushqyerit, stërvitjes, dhënies së ujit, si dhe përcaktimin e personave të 
kualifikuar që do të jenë përgjegjës për përkujdesjen e kategorive dhe llojeve të 
tyre.  

 
Neni 6 

Mbarështimi i kafshëve 
 
6.1. Mbarështimi i kafshëve duhet të bëhet sipas rregullave të përcaktuara për 

mbarështimin e kafshëve përfshirë metodat e mbarështimit sipas llojit dhe 
kategorisë së tyre në mënyrë që të njëjtat të përdoren për parandalimin e 
mbarështimit të pakontrolluar. 

6.2. Me qëllim të zvogëlimit të popullacionit të kafshëve endacake, të rrezikshme 
dhe atyre të papërshtatshme për mbarështim, mund të përcaktohet steriliteti i 
obligueshëm i kafshës.  

6.3. Të vegjlit e llojeve apo kategorive të caktuara të kafshëve, nuk do të shkëputen 
nga prindërit e tyre gjersa të arrijnë moshën e caktuar.  

6.4. Personi i përfshirë në mbarështimin e kafshëve është përgjegjës për ruajtjen e 
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karakteristikave anatomike, fiziologjike dhe të sjelljes së kafshës, të cilat mund 
të vejnë në rrezik shëndetin apo mirëqenien e të vegjëlve apo prindërve.  

6.5. Për rregullimin e të gjitha çështjeve nga ky nen Ministria do të nxjerr akte 
nënligjore  

 
Kreu III 

NDËRHYRJET NË JETËN E KAFSHËVE 
 

Neni 7 
Operimet kirurgjike te kafshët 

 
7.1. Ndalohen operimet kirurgjike me qëllim të modifikimit të dukjes së kafshës me 

anë të së cilës largohet apo dëmtohet cila do pjesë e trupit të kafshës, përveç me 
qëllim të shërimit.  

7.2. Operimet kirurgjike do të kryhen nga veterinari në pajtim me dispozitat e ligjit 
në fuqi.  

7.3. Ministria do të nxjerr Udhëzim Administrativ me të cilin përcakton mënyrën dhe 
rastet në të cilat të mund kryhen operimet kirurgjike dhe transplantimi embrional 
në llojet apo kategoritë e kafshëve.  

 
Neni 8 

Vrasja e kafshëve 
 
8.1. Përveç në rastet emergjente të cilat dukshëm tregojnë dhembje ekstreme që 

mund të pasojnë me ngordhje, vetëm veterinari ose personi tjetër kompetent 
lejohet të vras kafshën e llojit të zbutur ose çfarëdo kafshe të egër e cila është 
zbutur, përveç kafshëve të mbarështuara për prodhim të ushqimit.  

8.2. Në rastet kur është e domosdoshme vrasja e kafshës, duhet të bëhet me vuajtje 
minimale fizike dhe mentale të saj.  

8.3. Personi përgjegjës për vrasje do të sigurojë se kafsha ka ngordhur para 
eliminimit të trupit të saj.  

8.4. Ministria do të nxjerr akt nënligjor me të cilin përcakton:  
a) rastet në të cilat lejohet vrasja e kafshëve dhe mënyra në të cilën mund të 

bëhet vrasja;  
b) personin që mund të vrasë kafshën;  
c) objektet dhe pajisjet e thertoreve;  
d) metodat e trullosjes dhe therjes së mëparshme, me kusht që metodat e tilla të 

sjellin kafshën në gjendje të pavetëdijes, e cila zgjatë derisa të vritet;  
e) transportin e kafshëve të lënduara apo sëmura me qëllim të therjes, duke 

siguruar që transporti i tillë nuk shkakton vuajtje të mëtutjeshme për kafshët.  
8.5. Dispozitat e paragrafit 8.4 të këtij neni nuk zbatohen për kafshët e egra të gjahut.  
 

Neni 9 
Kafshë për eksperiment 

 
9.1. Eksperimenti me kafshë fillon kur kafsha është përgatitur për përdorim dhe 

përfundon kur kryhet eksperimenti.  
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9.2. Në pajtim me dispozitat e këtij Ligji, vetëm personat e licencuar nga Ministria, 
mund t’i kryejnë eksperimentet në kafshë.  

9.3. Ministria mund të pezullon, modifikon apo anulon licencën e lëshuar në bazë të 
nenit 9.2 të këtij Ligji.  

9.4. Licenca sipas nenit 9.2 të këtij Ligji do të lëshohet vetëm kur procedurat 
eksperimentale nuk shkelin rregullat dhe standardet etike të përcaktuara me këtë 
ligj dhe aktet nënligjore.  

9.5. Licenca duhet të specifikojë procedurën e nevojshme të eksperimentit, përfshirë 
kushtet dhe kufizimet të cilat konsiderohen të domosdoshme.  

9.6. Bartësi i licencës sipas nenit 9.2 të këtij Ligji, me rastin e eksperimentit është i 
obliguar që këtë ta bëj me shqetësime dhe dhembje sa më të vogla që është e 
mundur, por pa e dëmtuar qëllimin e eksperimentit.  

9.7. Bartësi i Licencës sipas nenit 9.2 të këtij Ligji duhet të mbaj evidencë për të 
dhënat e kafshës për eksperiment, si dhe të dhënat gjatë dhe pas eksperimentit të 
kafshës dhe t’ia ofrojë ato të dhëna Ministrisë.  

9.8. Ministria do të nxjerr Udhëzim Administrativ për përdorimin e kafshëve për 
eksperimente.  

 
Neni 10 

Kafshët agresive 
 
10.1. Ndalohet importimi, shitja apo mbarështimi e kafshëve agresive të cilat mund të 

paraqesin rrezik për sigurinë, shëndetin e njeriut dhe kafshëve të tjera në rastet 
kur nuk është përcaktuar ndryshe me ligj. 

10.2. Kafshët agresive nuk duhet të mbahen në tufë dhe mund të vriten apo theren, kur 
ato paraqesin rrezik për shëndetin e kafshëve dhe të njeriut, nëse këtë më parë e 
vlerëson SHVUK. 

 
Kreu IV 

SHFRYTËZIMI I KAFSHËVE 
 

Neni 11 
Shfrytëzimi i kafshëve për gara 

 
11.1. Organizimi i garave në të cilat testohet shpejtësia apo fuqia e kafshës, me ç’rast 

kafsha mund të pësojë dhembje, lëndime apo ngordhje mund të lejohet vetëm në 
rastet kur kjo është në pajtim me dispozitat ligjore, akteve nënligjore dhe nën 
kontrollin e SHVUK-së.  

11.2. Ministria do të nxjerr akt nënligjor për: mbajtjen e kafshëve me qëllim të 
rekreacionit, garave, sportit, stërvitjes, edukimit, ekspozimit publik, shfaqjeve, 
ekspozitave, shitjes në tregje dhe në ankande apo për qëllime tjera dhe - për 
substancat që mund të përdoren në kafshët që marrin pjesë në gara.  
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Neni 12 
Transporti i kafshëve 

 
12.1. Kafshët mund të transportohen, brenda vendit nga një lokacion në tjetrin apo 

jashtë vendit, vetëm nëse kafsha është: 
a) e pajisur me certifikatë të lëshuar nga SHVUK me të cilën vërtetohet se 

kafsha është e përgatitur për transport;  
b) identifikohet me shenjë identifikimi ose dokumente të paraqitura në 

certifikatë;  
c) Nuk është përfshirë në kushtet dhe kufizimet të cilat SHVUK i konsideron 

të duhura për zbatim;  
d) Transporti duhet të jetë në pajtim me dispozitat e përcaktuara ligjore.  

12.2. SHVUK lëshon certifikatën sipas nenit 12.1 (a) vetëm pas inspektimit të kafshës 
para ngarkimit.  

12.3. Certifikata nuk do të lëshohet në rast se kafsha:  
a) nuk shoqërohet me shenjë identifikimi ose dokumente të përcaktuara sipas 

këtij Ligji;  
b) kafsha ka pjellë dyzet e tetë orë para nisjes apo konstatohet se mund të pjell 

gjatë transportit;  
c) konstatohet se kafsha është e sëmurë, lënduar apo e papërgatitur për 

transport, duke marrë parasysh natyrën e mjeteve të transportit, mënyrën ose 
kohëzgjatjen e udhëtimit apo rrethanat nën të cilat do të kryhet transporti 
dhe  

d) konstatohet se gjatë transportit nuk mund të sigurohet respektimi i kushteve 
të përcaktuara për transport.  

12.4. SHVUK mund të anulojë certifikatën e lëshuar nëse vërteton se janë paraqitur 
rrethanat, për të cilat po të ishin njohur në kohën e lëshimit të certifikatës, nuk 
do të lëshohej.  

12.5. Gjatë transportit të kafshëve, transportuesi në çdo kohë duhet të mbaj të gjitha 
certifikatat dhe dokumentet e lëshuara.  

12.6. Kafsha që sëmuret apo lëndohet gjatë transportit duhet të marrë ndihmën e parë 
sa më shpejtë që është e mundur, t’i jepet trajtimi përkatës veterinar dhe nëse 
është e domosdoshme, i nënshtrohet therjes emergjente në mënyrë që mos t’i 
shkaktohet vuajtje e panevojshme.  

12.7. Ministria do të nxjerr akt nënligjor me të cilin do të përcaktojë kushtet dhe 
mënyrën në bazë të së cilës do të bëhet transporti i kafshëve në rrugët tokësore, 
hekurudhore, ujore dhe ajrore. 

 
Neni 13 

Mirëqenia e kafshëve në tregje 
 
13.1. Askush nuk mund të tregtojë kafshë në kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji. 
13.2. Ministria do të nxjerr akt nënligjor për mbrojtjen e mirëqenies së kafshëve në 

tregje. 
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Neni 14 
Rezervatet, vendstrehimet e kafshëve pa pronar dhe vendstrehimet e kafshëve me 

pronar 
 
14.1. Rezervatet, vendstrehimet e kafshëve pa pronar dhe vendstrehimet e kafshëve 

me pronar mund të mbahen vetë pas marrjes së licencës nga SHVUK. 
14.2. Ministria do të nxjerr akt nënligjor me të cilin përcakton mënyrën e licencimit 

dhe rregullimin e rezervateve, dhe vendstrehimeve të kafshëve me dhe pa 
pronar. 

 
Kreu V 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 15 
Inspektori për përkujdesjen ndaj kafshëve 

 
15.1. Mbikëqyrja e zbatimit të këtij Ligji, do të bëhet nga Inspektori për përkujdesjen 

ndaj kafshëve të caktuar nga ministria.  
15.2. Ministria do të nxjerrë akt nënligjor me të cilin përcakton detyrat dhe 

autorizimet e Inspektorit për përkujdesjen ndaj kafshëve.  
15.3. Përveç Inspektorit për përkujdesjen ndaj kafshëve dhe SHVUK-së edhe 

autoritetet e sigurisë publike janë gjithashtu të autorizuara për mirëqenien e 
kafshëve.  

 
Neni 16 

E drejta e qasjes 
 
16.1. Për zbatimin e këtij Ligji, Inspektori për përkujdesjen ndaj kafshëve mund të 

hyjë në çdo kohë, në çdo pronë, tokë, ndërtesë apo lokale që përdoren tërësisht 
apo pjesërisht si vendbanim i kafshëve, për konstatimin e shkeljeve të 
përcaktuara me këtë Ligj.  

16.2. Në rastet nga neni 16. 1 i këtij Ligji, Inspektori për përkujdesjen ndaj kafshëve 
duhet të dëshmojë identitetin e tij para hyrjes në pronë, tokë apo ndërtesë dhe 
nëse e konsideron të domosdoshme, mund të shoqërohet nga persona të tjerë.  

16.3. Inspektori për përkujdesjen ndaj kafshëve mund të marrë për analiza mostrën e 
çfarëdo substance që hasë në vendin e ngjarjes, për të cilën supozon se është 
përdorur si ushqim për kafshë.  

16.4. Inspektori për përkujdesjen ndaj kafshëve që hyn në tokë ose ndërtesë sipas 16.1 
mund të ekzaminojë kafshët që i gjen në tokë apo` ndërtesë dhe mund të bëjë 
analiza dhe merr mostra nga kafshët të cilat i konsideron të nevojshme.  

16.5. Për zbatimin e këtij Ligji, pronari ose poseduesi i kafshës është i obliguar që t’i 
mundësojë Inspektorit për përkujdesjen ndaj kafshëve qasje në pronë, tokë apo 
ndërtesë.  
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Kreu VI 
SANKSIONET ADMINISTRATIVE 

 
Neni 17 

 
Gjobitet për kundërvajtje me gjobë prej 100 deri 5.000 Euro personi që: 

a) nuk kujdeset për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e kafshës (neni 5. 2); 
b) bën mbarështimin e pakontrolluar të kafshës dhe në kundërshtim me 

dispozitat ligjore (neni 6.1);  
c) bën ndarjen e të vegjëlve nga prindërit e tyre dhe në kundërshtim me 

dispozitat ligjore (neni 6.3);  
d) mbarështon kafshë karakteristikat anatomike, fiziologjike dhe të sjelljes së 

të cilave mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe mirëqenien e të 
vegjëlve apo prindërve (neni 6.4);  

e) bën operimin kirurgjik me qëllim të modifikimit të dukjes së kafshës me anë 
të së cilës largohet apo dëmtohet cila do pjesë e trupit të kafshës (neni 7.1);  

f) bën vrasjen e kafshës apo eliminimin e pjesëve të trupit të saj në 
kundërshtim me dispozitat ligjore (neni 8.1 dhe 8.3);  

g) bën eksperimentimin në kafshë pa licencë për kryerjen e eksperimentit në 
kafshë dhe shkel rregullat dhe standardet etike (neni 9.2 dhe 9.4);  

h) nuk mban evidencë për të dhënat e kafshës për eksperiment, si dhe të dhënat 
gjatë dhe pas eksperimentit dhe nuk ia ofron ato Ministrisë (neni 9.7);  

i) bën importimin, shitjen apo mbarështimin e kafshës agresive në 
kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji (neni 10.1);  

j) bën organizimin e garave në të cilat testohet shpejtësia apo fuqia e kafshës, 
me ç’rast kafsha mund të pësojë dhembje, lëndime apo ngordhje apo bën 
organizimin e tyre në kundërshtim me dispozitat ligjore (neni 11.1); 

k) në kafshë që marrin pjesë në gara, përdor substanca që nuk janë të 
përcaktuara me dispozitat ligjore (neni 11. 2);  

l) bën transportimin e kafshës për të cilat nuk posedon certifikatë për 
transportimin e tyre, nuk ka shenjë identifikimi dhe është nën kushtet e 
kufizimeve të SHVUK-së (neni 12. 1);  

m) gjatë transportimit të kafshës nuk mban të gjitha certifikatat dhe dokumentet 
e lëshuara (neni 12. 5);  

n) bën tregtimin e kafshëve në kundërshtim me dispozitat ligjore (neni 14);  
o) hap apo mban rezervate, vendstrehime të kafshëve pa pronar apo të 

kafshëve me pronar, pa lejen e SHVUK-së sipas nenit 14.1;  
p) nuk i mundëson Inspektorit për përkujdesjen e kafshëve qasje për kryerjen e 

punës së tij (neni 16. 5).  
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Kreu VII 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 18 
Zbatimi 

 
18.1. Për zbatimin e këtij Ligji, Ministria do të nxjerr akte nënligjore.  
18.2. Gjuetia apo vrasja e çfarëdo kafshe të egër apo dëmtuesi, do të rregullohet me 

ligj të veçantë.  
18.3. Ministria periodikisht do të përgatisë dhe publikojë kodet e praktikës së mirë që 

përmbajnë rekomandimet në lidhje me mirëqenien e kafshëve për qëllime 
bujqësore.  

 
Neni 19 
Të hyrat 

 
Të hyrat nga taksat dhe gjobat sipas këtij Ligji derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës. 
 

Neni 20 
Ligji i aplikueshëm 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji do të shfuqizohen dispozitat e ligjeve të tjera që janë në 
kundërshtim me këtë Ligj. 
 

Neni 21 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Më 9 maj 2005 
UNMIK/REG/2005/2 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 5 / 01 TETOR 2006 



 
Ligji Nr. 2004/21 për veterinarinë 

 227 

LIGJI Nr. 2004/21 
PËR VETERINARINË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/ 9 të dt. 15 maj 2001 për 
Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, Kreu 9.1.26 (a) dhe 
5.1. (j), 
 
Me qëllim të vendosjes dhe përforcimit të kërkesave në fushën e veterinarisë, shëndetit 
publik veterinar, prodhimet mjekësore veterinare, ushqimeve të kafshëve, mirëqenie të 
kafshëve dhe rregullimit të profesionit të veterinarisë, 
 
Aprovon: 
 

LIGJIN PËR VETERINARINË 
 

Dispozita të përgjithshme 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj rregullohet luftimi dhe parandalimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, 
praktika mjekësore veterinare, qarkullimi i kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë 
shtazore, kontrolli veterinar i importit, eksportit dhe kalimit tranzit të kafshëve të gjalla 
dhe produkteve me origjinë shtazore, përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve te 
institucioneve qeveritare dhe komunale, si dhe të individëve në këtë fushë. 
 

Zbatimi 
 

Neni 2 
 
2.1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për: 

a) Kërkesat në lëmin e veterinarisë:  
(i) Lidhur me shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik përsa i përket 

kafshëve të gjalla duke përfshirë produktet embrionale, sperma, 
qelizat dhe embrionet e racave vendore dhe të racave tjera që mund 
t’i aprovojë Ministri me propozimin e Kryeshefit Ekzekutiv të 
Veterinarisë e që i nënshtrohen kërkesave veterinare;  

(ii) Me qëllim të rregullimit të shëndetit të kafshëve dhe shëndetit 
publik përsa i përket produkteve me origjinë shtazore, duke 
përfshirë nënproduktet: lista e detajuar e këtyre produkteve 
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(nënproduktet të cilat nuk janë në listën e Aneksit II të Traktatit të 
Bashkimit Evropian) do të përshkruhet në Udhëzimin Administrativ 
të nxjerrë nga Ministri, dhe prodhimeve bimore. Lista e detajuar e 
prodhimeve bimore të cilat veçanërisht për arsye të destinimit 
pasues të tyre, mund të paraqesin rrezikun e përhapjes së 
sëmundjeve infektive ose ngjitëse të kafshëve dhe të cilat i 
nënshtrohen inspektimeve veterinare, do të përcaktohet me Udhëzim 
Administrativ të nxjerrë nga Ministri.  

b) Kërkesat lidhur me prodhimet mjekësore veterinare;  
c) Kërkesat lidhur me ushqimet e kafshëve, të cilat ndikojnë në shëndetin e 

kafshëve dhe shëndetit publik.  
2.2. Rregullimin e:  

a) Të drejtave dhe detyrimet e personave fizikë dhe juridikë në fushën e 
aktiviteteve veterinare;  

b) Të drejtave dhe obligimeve të personave që ushtrojnë aktivitete private 
veterinare; dhe organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve të tyre;  

c) Organizimin, fushëveprimin e kompetencave dhe fuqive të organeve që 
kryejnë aktivitete publike veterinare.  

 
Definicionet 

 
Neni 3 

 
Termet e përdorura në këtë ligj kanë këto domethënie: 
“Kafshë” nënkupton të gjitha kafshët e gjalla, duke përfshirë peshqit dhe bletët, larvat 
që jetojnë të lira dhe format larvore riprodhuese, por pa përfshirë format fetale ose 
embrionale; 
“Pika e inspektimi kufitar” nënkupton pikën e inspektimit, të caktuar dhe aprovuar 
për kryerjen e inspektimeve veterinare të kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë 
shtazore, produkteve embrionale, spermës, qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve 
dhe produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare të destinuara për import 
në kufi dhe pikat kufitare administrative të territorit të Kosovës; 
“Kontakt i rrezikshëm” nënkupton kafshën, e cila në çfarëdo mënyre i është 
ekspozuar infektimit ose është në rrezik të infektimit me një sëmundje nga lista e 
Programit të Parë; 
“SHVUK” nënkupton Shërbimin Veterinar dhe të Ushqimit të Kosovës; 
“KEV” nënkupton Kryeshefin Ekzekutiv të Veterinës i SHVUK-ut; 
“Ushqimet e kafshëve” nënkupton produktet me origjinë bimore ose shtazore, të 
freskëta ose të konservuara, duke përfshirë produktet që rrjedhin nga përpunimi 
industrial i tyre dhe substancat organike, të përdorura veçmas ose në përzierje, me ose 
pa aditiv, për ushqim gojor të kafshëve; 
“Eksport” nënkupton lëvizjen ose kalimin e kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë 
shtazore, produkteve biologjike, spermes, qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve dhe 
produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare nga territori i Kosovës në një 
vend të jashtëm; 
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“Importi” i referohet lëvizjes ose kalimit të mallrave të kafshëve të gjalla, produkteve 
me origjinë shtazore, produkteve biologjike, spermes, qelizave dhe embrioneve, 
nënprodukteve dhe produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare nga një 
vend i jashtëm në territorin e Kosovës; 
“Infektim” nënkupton prezencën e agjentëve të sëmundjeve patogjene në një kafshë të 
gjallë, në produkte me origjinë shtazore ose produkte biologjike, spermes, qelizave dhe 
embrioneve, nënprodukteve dhe produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave 
veterinare; 
“Ministër” nënkupton Ministrin përgjegjës për shërbimet veterinare; 
“Veterinar zyrtar” nënkupton veterinarin e autorizuar për të kryer aktivitete publike 
veterinare; 
“Veteriner” nënkupton banorin e Kosovës, i cili me sukses ka kompletuar aftësim 
formal për mjekësi ose kirurgji veterinare në një fakultet të veterinarisë të aprovuar 
zyrtarisht nga Ministri kompetent; 
“Teknik i veterinës” nënkupton banorin e Kosovës, i cili me sukses ka kompletuar 
programin katërvjeçar për teknik të veterinës siç mësohet në shkollat e mesme në 
Kosovë ose ka kualifikim ekuivalent të njohur nga Ministri kompetent; 
“Plasim në treg'' nënkupton mbajtjen ose ekspozimin për shitje, ofrimin për shitje, 
shitjen, dorëzimin ose çdo formë tjetër e ofrimit për konsum, ruajtje, transporti për 
qëllime të shitjes dhe importin për qëllime të shitjes; 
''Aktiviteti privat veterinar” ka kuptimin që i është dhënë në nenin 33; 
''Aktivitetet publike veterinare'' ka kuptimin që i është dhënë në nenin 34; 
“Zona e mbrojtur” nënkupton çdo zonë e cila mund të shpallet zyrtarisht nga 
Ministria që është zonë që shtrihet në një rreze minimale prej tri kilometrash dhe një 
zone të vëzhgimit me rreze prej dhjetë kilometrave, duke marrë parasysh kufijt 
natyralë, ku prezenca e një sëmundjeje që duhet të lajmërohet është diagnostifikuar dhe 
ku masat do të ndërmirren, në pajtim me dispozitat e këtij Ligji, për kontrollin dhe 
çrrënjosjen e sëmundjeve të dhëna në Programin e Parë; 
''Shërbimet veterinare'' nënkupton organet në Kosovë ose në vende të tjera të 
autorizuara të kryejnë aktivitete publike veterinare; 
“Produkt mjekësor veterinar'' nënkupton produktet mjekësore profilaktike dhe 
terapeutike për përdorim tek kafshët; 
''Periudha e ndalimit (tërheqjes)” nënkupton periudhën kohore, e cila mund të 
përcaktohet nga KEV, me referencë për kafshët ose llojet e veçanta të kafshëve, gjatë të 
cilës prodhimi ose produktet me origjinë shtazore nuk mund të konsumohen ose shiten 
për konsum nga njerëzit a kafshët pasi të jenë dhënë ose përdorur produktet mjekësore 
veterinare; 
“Mishi” përfshin mishin e përfituar nga shpendët, gjedhët, derrat, delet, kuajt, dhitë, 
peshqit ose kafshët e tjera dhe mishi i përfituar nga kafshët dhe shpezët e egra. 
 

Kërkesat veterinare 
 

Neni 4 
 
Në kuptim të këtij Ligji kërkesat veterinare përfshijnë: 

a) Masat sa i përket kafshëve të gjalla dhe produkteve biologjike, spermes, 
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qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve dhe produkteve bimore që u 
nënshtrohen kërkesave veterinare lidhur me:  
(i) Kontrollin e sëmundjeve infektive dhe ngjitëse;  
(ii) Lajmërimin për disa sëmundje të caktuara të specifikuara nga 

Ministria;  
(iii) Identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve;  
(iv) Kushtet shëndetësore të kafshëve që kërkohen për lëvizjen e tyre;  
(v) Kushtet shëndetësore të kafshëve që kërkohen për importimin e tyre. 

b) Masat për produktet me origjinë shtazore lidhur me:  
(i) Kërkesat për prodhimin dhe plasimin e tyre në treg; 
(ii) Kushtet që kërkohen për importin e tyre;  

c) Masat në lidhje me kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë shtazore përsa 
i përket: 
(i) Ndalesës për dhënien dhe përdorimin e substancave të caktuara;  
(ii) Monitorimit të substancave dhe mbetjeve të caktuara;  
(iii) Mbeturinave të kafshëve dhe patogjenëve;  

d) Masat sa i përket inspektimeve veterinare që kanë të bëjnë me eksportin e 
kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore dhe produkteve 
biologjike, spermes, qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve dhe 
produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare;  

e) Çertifikimi në lidhje me kontrollet veterinare;  
f) Marrëdhëniet me organizatat e tjera ndërkombëtare lidhur me çështjet 

veterinare.  
 

SHVUK 
 

Neni 5 
 
5.1. Shërbimi Veterinar dhe i Ushqimit të Kosovës (më tutje SHVUK) është Agjenci 

Ekzekutive në kuader të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 
përgjegjëse për shëndetin e kafshëve dhe kontrollin e sigurinë e ushqimit me 
prejardhje shtazore, organizimi dhe veprimtaria e të cilës rregullohet me këtë ligj 
dhe me Udhëzimin Administrativ të nxjerrë nga Ministria.  

5.2. SHVUK ka njësitë veta organizative nëpër Komuna dhe ushtron fuqitë dhe 
funksionet e veta në tërë territorin e Kosovës duke përfshirë depot e doganave 
dhe zonat e lira.  

5.3. SHVUK udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencionit, i cili zgjidhet sipas 
legjislacionit në fuqi.  

5.4. KEV bën rekomandime përmes Ministrit përkatës te degët përkatëse të Qeverisë 
dhe subjektet tjera jashtë ministrie për çështjet që ndërlidhen me SHVUK-un.  

5.5. Agjencia Ekzekutive SHVUK, implementon legjislacionin nga fushëveprimi i 
kompetencave të saj nën drejtimin e Ministrit dhe në kuadër të MBPZHR-së.  

 
Neni 6 

 
6.1. I SHVUK organizon dhe siguron në bazë të programeve monitoruese dhe kërkesave 

ligjore, monitorimin dhe kontrollin nëpër fushat e paraqitura më poshtë: 
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a) Parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve infektive të kafshëve; 
b) Kontrolli i sigurisë së ushqimit me prejardhje shtazore; 
c) Mirëqenia e kafshëve;  
d) Qarkullimi i produkteve me origjinë shtazore në përputhje me ndarjen e 

autorizimeve midis ministrive për të siguruar mbikëqyrjen dhe kontrollin 
mbi trajtimin e ushqimit;  

e) Qarkullimi i mbeturinave me origjinë shtazore;  
f) Qarkullimi i medikamenteve veterinare, produkteve farmaceutike veterinare 

dhe produkteve tjera për kujdesin ndaj kafshëve;  
g) do të marr pjesë së bashku me autoritetet kompetente në qarkullimin e 

ushqimit të kafshëve si dhe të shtesave të ushqimit;  
h) Regjistrimi i fermave, matrikullimi i kafshëve dhe tufave, shejimi i tufave, 

kontrolli i lëvizjeve të kafshëve dhe  
i) Kontrolli, ekspetiza veterinare dhe klasifikimi i trupave te mishit.  

6.2. SHVUK në kuadër të fushëveprimit të kompetencave të tij ka të drejtë që: 
a) Të hartojë aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji;  
b) Të hartojë udhëzime për luftimin e sëmundjeve infektive të kafshëve; 
c) Të sigurojë mundësinë për të ofruar shërbimet laboratorike;  
d) Të merr pjesë përpara organizatave ndërkombëtare dhe të mbajë kontaktet 

ndërkombëtare në fushën e mjekësisë veterinare; dhe  
e) Të përgatisë kërkesat dhe t`ia dorëzojë entitetit kompetent për kryerjen e 

hulumtimeve shkencore.  
6.3. SHVUK formulon, miraton dhe mirëmban një sistem të protokolimit, 

regjistrimit dhe lëvizjes së kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore, si 
edhe një sistem, funksioni i të cilit është të raportojë rastet e kafshëve që 
sëmuhen nga sëmundjet infektive.  

 
Kryeshefi Ekzekutiv i SHVUK-ut 

 
Neni 7 

 
KEV: 

a) Është këshilltari kryesor për Ministrinë për të gjitha çështjet që ndërlidhen 
me shëndetin e kafshëve ose veterinën publike ose që ndërlidhen ose janë në 
lidhje me SHVK-në.  

b) Dorëzon raporte periodike në Ministri mbi aktivitetet në zhvillim të 
veterinës publike;  

c) I raporton Ministrisë çfarëdo informate mbi dëshmitë ose faktet e reja 
shkencore, të cilat mund të ndikojnë direkt ose indirekt në aktivitetet e 
veterinës publike;  

d) I dorëzon Ministrisë dokumentacionin ose të dhënat e kërkuara për 
përgatitjen e rregullave dhe/ose instrumenteve të tjera ndihmëse në pajtim 
me dispozitat e këtij Ligji;  

e) Bashkëpunon me shërbimet ose organet e tjera veterinare të Kosovës mbi 
çështjet që bien nën përgjegjësi të tij / saj,  

f) Kryen detyra dhe funksione që i janë caktuar në pajtim me dispozitat e këtij 
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Ligji dhe në përgjithësi monitoron aktivitetet veterinare që janë duke u 
kryer.  

g) Konfirmon ekzistencën e sëmundjeve të dhëna në listë në Programin e Parë; 
dhe  

h) KEV mund të zgjidhet personi që është së paku Veteriner i diplomuar që ka 
së paku 10 vjet përvojë në profesion.  

 
Kontrolli i sëmundjeve infektuese dhe ngjitëse 

 
Neni 8 

 
8.1. Për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve infektuese dhe ngjitëse të 

kafshëve, Ministri në bazë të listës së sëmundjeve të dhëna në Programin e Parë 
mund të klasifikojë sëmundjet e caktuara si të rrezikshme dhe që kërkojnë masa 
të veçanta të kontrollit veterinar dhe të nxjerr Udhëzim Administrativ për: 
a) Vendosjen e procedurave të pranuara për përcaktimin e diagnozës zyrtare të 

infektimit;  
b) Përcaktimin e obligimeve për laboratorë, pronarët e kafshëve, të produkteve 

me origjinë shtazore dhe produkteve biologjike, spermes, qelizave dhe 
embrioneve, nënprodukteve dhe produkteve bimore që u nënshtrohen 
kërkesave veterinare, duke përfshirë obligimin për t’i raportuar SHVUK-ut 
ekzistencën ose dyshimin e ekzistencës së çfarëdo sëmundje infektuese ose 
sëmundje nga programi i parë;  

c) Përcaktimin e masave kufizuese për lëvizjen e kafshëve të gjalla, 
produkteve me origjinë shtazore dhe produkteve biologjike, spermes, 
qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve dhe produkteve bimore që u 
nënshtrohen kërkesave veterinare në rast të dyshimit ose konfirmimit të 
infektimit, duke përfshirë obligimin për pronarët që të kufizojnë lëvizjen e 
kafshëve, produkteve me origjinë shtazore ose produkteve të dyshimta të 
pezulluara, në pritje të hulumtimit veterinar nga ana e ShVUK-ut;  

d) Përcaktimin e procedurave të veçanta për shenjimin dhe identifikimin e 
kafshëve;  

e) Përcakton trajtim dhe/ose vaksinim të detyrueshëm të kafshëve të gjalla;  
f) Përcaktimin e dispozitave për izolimin e kafshëve të gjalla, produkteve me 

origjinë shtazore dhe produkteve biologjike, spermes, qelizave dhe 
embrioneve, nënprodukteve dhe produkteve bimore që u nënshtrohen 
kërkesave veterinare që me arsye dyshohet ose zyrtarisht është e 
diagnostifikuar se janë të infektuara;  

g) Sigurimin e therrjes së detyrueshme të kafshëve të dyshuara ose të 
konfirmuara si të infektuara, si dhe metodat për hedhjen dhe asgjësimin e 
sigurt të trupave të tyre;  

h) Sigurimin e shkatërrimit të sigurtë të produkteve me origjinë shtazore dhe 
produkteve biologjike, spermes, qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve 
dhe produkteve bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare të dyshuara 
ose konfirmuara si të infektuara;  

i) Sigurimin që kur sëmundjet zhvillohen gjatë trasportimit të kafshëve, 
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personi përgjegjës për transport të njoftojë SHVUK-n, në pajtim me 
dispozitat e këtij Ligji ose rregullave që mund të nxirren sipas tij;  

j) Sigurimin që kur të ketë rrezik se kafshët e egra mund të përhapin sëmundje 
të caktuara infektuese në kafshët shtëpiake ose njerëz, KEV në konsultim 
me Departamentin e Pylltarisë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural, organizon dhe definon masat për trajtimin, vaksinimin 
dhe/ose reduktimin e numrit të kafshëve të egra të prekura ose të limiton në 
ndonjë mënyrë tjetër lëvizjen e tyre;  

k) Themelimin e laboratorit për diagnostifikimin e sëmundjeve të kafshëve;  
l) Hartimin e planeve për raste të papritura me pjesëmarrjen e organeve për 

zbatimin e ligjit, autoriteteve komunale dhe organeve për mbrojtje civile për 
të zbatuar dispozitat më lartë.  

8.2. Me qëllim të sigurimit të parandalimit, kontrollit dhe/ose çrrënjosjes së 
sëmundjeve infektive të kafshëve të dhëna në Programin e parë dhe të dytë, 
ShVUK:  
a) Grumbullojn informatat e domosdoshme për analizën e gjendjes epizootike 

dhe enzotike në dhe jashtë Kosovës, në vitin në vazhdim dhe vitet 
paraprake;  

b) Formulon dhe aprovon një sistem për vlerësimin dhe analizën e të dhënave 
të grumbulluara;  

c) Vlerëson rreziqet prej sëmundjes në bazë të sistemeve të lart cekura; 
d) Formulon programet e nevojshme të dedikuara monitoruese;  
e) Formulon planet për parandalimin, kontrollin dhe kur të jetë e mundshme, 

planet për çrrënjosje dhe këto plane para zbatimit të tyre i dorëzon për 
aprovim te Ministri përgjegjës për financa;  

f) Bashkëpunon me Institutin e Shëndetit Publik për të formuluar dhe zbatuar 
programet për parandalimin, kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve 
infektuese që prekin si kafshët ashtu edhe njeriun-zoonozat;  

g) Bashkëpunon me Departamentin e Pylltarisë të Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) për të formuluar dhe zbatuar 
programet e parandalimit, kontrollit dhe çrrënjosjes të sëmundjeve 
infektuese te kafshët e egra, që prekun kafshët shtëpiake dhe njeriun-
zoonozat.  

8.3. KEV përmes tenderit autorizon, dhe kontrakton veterinarët privatë për të 
asistuar në zbatimin e programeve të monitorimit, parandalimit, kontrollit dhe 
çrrënjosjes së sëmundjeve të cilat implementohen nga SHVUK-u.  

8.4. Veterinarët e tillë privatë marrin kompensim përkatës varësisht prej natyrës së 
shërbimeve të kryera, siç mund të përcaktohet me Udhëzim Administrativ të 
nxjerrë nga Ministri;  

8.5. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji për 
kontrollimin e sëmundjeve specifike të kafshëve në pajtimin me standardet 
ndërkombëtare për sëmundje.  
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Masat financiare 
 

Neni 9 
 
9.1. Burimet financiare të SHVK-së, të cilat vijnë nga Fondi i Buxhetit të 

Konsoliduar të Kosovës do shfrytëzohen: 
a) Për shpenzimet e SHVUK-ut;  
b) Për implementikmin e programeve të SHVUK-ut dhe 
c) Për pjesëmarrjen në forumet ndërkombëtare në koordinim me organin 

kompetent.  
9.2. Mjetet financiare, të cilat rrjedhin nga Buxheti i Kosovës me qëllim të 

çrrënjosjes së sëmundjeve përbëhen nga:  
a) Mjetet financiare dhe kompensimet brenda kornizës së një emergjence, të 

shpallur me Vendim të Ministrit; dhe  
b) Mjetet financiare për implementimin e skemave të vendosura për 

çrrënjosjen e sëmundjeve të veçanta.  
9.3. Në rast të shpërthimit të ndonjë sëmundje nga lista e Programit të Parë, SHVUK 

definon zonat e mbrojtura dhe të vëzhguara si dhe pronarët e kafshëve marrin 
kontribute financiare prej SHVUK-ut për çrrënjosjen e sëmundjes, siç mund të 
vendos Ministri për çdo rast të veçantë, varësisht prej kushteve prej të cilave 
përbëhen masat e zbatuara, e së paku, izolimi i pronës nga koha e dyshimit për 
prezencën e sëmundjes e deri te konfirmimi zyrtar i ekzistences së sëmundjes si dhe:  
a) SHVUK urdhëron therrjen e dhunshme të llojeve të kafshëve të prekshme 

nga sëmundjet, të cilat janë prekur ose kontaminuar ose të dyshuara se janë 
prekur ose kontaminuar, dhe shkatërrimin i tyre;  

b) SHVUK urdhëron shkatërrimin e ushqimeve të kontaminuara dhe pajisjeve 
të kontaminuara, në rastet kur artikujt e kontaminuar nuk mund të 
dezinfektohen në pajtim me nenin 9.3 (c) dhe  

c) SHVUK urdhëron pastrimin, dezinfektimin, desinsektimin dhe deratizimin e 
pronave dhe të pajisjeve në ato prona.  

9.4. Pronarët e kafshëve kanë të drejtë të marrin kontribute publike financiare vetëm 
kur masat e definuara nga SHVUK për të parandaluar rrezikun e përhapjesë së 
infektimit janë respektuar dhe kur është respektuar periudha e pritjes e vendosur 
dhe vëzhguar nga SHVUK pas therjes dhe para rimbushjes së objektit të fermes.  

9.5. Kontributet publike financiare, nëse është e përshtatshme, mund të ndahen në 
kategori. Kontributi, i cili duhet të jetë i arsyeshëm dhe i dhënë pa vonesë 
limitohen në:  
a) Pagesën e kostos së drejtpërdrejtë që e kanë pasur pronarët në thertore, për 

shkatërrimin e kafshëve dhe kur është e arsyeshme edhe të produkteve të 
tyre, për pastrimin, dezinsektim, deratizim e dezinfektim e pronave dhe 
pajisjeve dhe për shkatërrimin e ushqimeve dhe pajisjeve të kontaminuara të 
përmendura në nenin 9.3 (b) ose  

b) Shërbime veterinare dhe vaksina falas kur SHVUK ka urdhëruar që kafshët, 
tipet ose llojet e caktuara të kafshëve, duhet të vaksinohen.  

9.6. Dispozitat e neneve 9.3, 9.4 dhe 9.5 zbatohen, pavarësisht nga ekzistenca e 
çfarëdo programi të çrrënjosës, në pajtim me dispozitat e nenit 10.1.  
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9.7. Ministri me Udhëzim Administrativ mund të ndryshojë listën e sëmundjeve të 
dhëna në Programin e Parë dhe Dytë, duke shtuar ndonjë sëmundje që ka 
mundësi të paraqes rrezik për shëndetin publik ose shëndetin e kafshëve në 
Kosovë dhe duke hequr ato sëmundje që nuk janë relevante për shëndetin publik 
dhe të kafshëve në Kosovë.  

 
Kontributi financiar për Programin për tërë territorin e Kosovës 

 
Neni 10 

 
10.1. Në bazë të dispozitave të këtij Ligji, KEV mund të krijojë Programin për tërë 

territorin e Kosovës për parandalimin, kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve 
të dhëna në Programin e Dytë.  

10.2. Ministri mundet, në marrëveshje me Ministrin përgjegjës për financa, të nxjerrë 
Udhëzim Administrativ për zbatimin e dispozitave të këtij neni e sidomos përsa i 
përket:  
a) Sëmundjeve, të cilat i nënshtrohen Programit për tërë territorin e Kosovës 

për parandalim, kontrollin ose çrrënjosjen;  
b) Kushtet nën të cilat pronari i kafshëve mund të marr kontributin finanaciar 

publik nga SHVUK për çrrënjosjen e këtyre sëmundjeve; dhe  
c) Kontributin financiar publik dhe shërbimet tjera të ofruara nga SHVUK 

brenda kornizës së Programit.  
 

Lajmërimi i sëmundjeve 
 

Neni 11 
 
11.1. SHVUK brenda njëzet e katër orëve nga momenti i paraqitjes së sëmundjes 

duhet të njoftojë vendet e tjera si dhe Zyrën Ndërkombëtare të sëmundjeve 
Epizootike (OIE), për: 
a) Shpërthimin primar apo sekondar në Kosovë, të cilësdo sëmundje nga lista e 

Programit të parë dhe nga të gjitha zbulimet përcjellëse në bazë të kodit 
ndërkombëtar të shëndetit të kafshëve; dhe  

b) Pas çrrënjosjes së rastit të fundit të sëmundjes së paraqitur, heqjen e 
kufizimeve të vëna me rastin e shperthimit të asaj sëmundjeje.  

11.2. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 11.1, KEV lajmëron vendet e tjera, më së voni 
në ditën e parë të punës të secilës javë, për shpërthimet e tjera të cilësdo 
sëmundje nga lista e Programit të Parë dhe të konfirmuara se ekzistojnë në 
Kosovë. 

11.3. Lajmërimet e përmendura në nenet 11.1 dhe 11.2 komunikohen në mënyrën e 
përcaktuar nga KEV. 
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Identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve 
 

Neni 12 
 
12.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzime Administrative sipas këtij Ligji që vendosin 

sistemet për identifikim dhe regjistrim të kafshëve.  
12.2. SHVUK formulon, aprovon dhe mirëmban një sistem të regjistrimit dhe 

shënimit të lëvizjes së kafshëve, produkteve shtazore dhe produkteve me 
origjinë shtazore.  

 
Identifikimi dhe regjistrimi i qenve dhe maceve 

 
Neni 13 

 
Në pajtim me procedurat e vendosura nga Ministri, Autoritetet Komunale kryejnë: 

a) Regjistrimin e qenve;  
b) Vaksinimin vjetor kundër tërbimit dhe dehelmentizimin kundër 

ekinokokeve;  
c) sKapjen e qenve dhe maceve të rrugës dhe nëse është e nevojshme, 

eutanazinë e tyre; 
d) Largimin dhe hedhjen e sigurt e trupave të përmendura në pikën (c);  
e) Themelimin e vendeve për përkujdesje për qentë dhe macet, sipas nevojës.  

 
Lëvizja e kafshëve të gjalla, produkteve shtazore dhe produkteve embrionale 

 
Neni 14 

 
14.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji përsa i përket 

kushteve shëndetësore dhe kërkesave për çertifikim që duhet të përmbushen në 
lidhje me lëvizjen e kafshëve të gjalla, produkteve shtazore dhe produkteve 
embrionale.  

14.2. SHVUK formulon, aprovon dhe mirëmban sistemin e regjistrimit, shënimit të 
lëvizjes së kafshëve të gjalla, produkteve shtazore dhe produkteve embrionale.  

 
Kushtet e importit të kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore 

dhe produkteve embrionale 
 

Neni 15 
 
15.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji përsa i përket 

kushteve, dhe veçanërisht kushteve shëndetësore dhe karantinimin e tyre, sipas 
të cilave kafshët e gjalla, produktet me origjinë shtazore dhe produktet 
embrionale mund të importohen nga vendet tjera.  

15.2. KEV dërgon për publikim zyrtar:  
a) Listën e shteteve nga të cilat është i atorizuar importi i kafshëve të gjalla 

produkteve me origjinë shtazore dhe produkteve embrionale në Kosovë;  
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b) Listën e qendrave grumbulluese, subjekteve të aprovuara, institucioneve ose 
qendrave të autorizuara për import të kafshëve të gjalla dhe produkteve 
embrionale në Kosovë;  

c) Mostrën e çertifikatës për llojet e ndryshme të kafshëve të gjalla, produkteve 
me origjinë shtazore dhe produkteve embrionale që importohen në Kosovë;  

d) Listën e ndërmarrjeve jashtë Kosovës, të autorizuara të eksportojnë 
produkte me origjinë shtazore në Kosovë; 

15.3. Për importin të kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore dhe 
produkteve embrionale, kërkohet çertifikata shëndetësore veterinare e aprovuar 
nga vendi eksportues.  

15.4. Ministri, me propozimin e KEV-it, mund të nxjerrë Udhëzim Admnistrativ për 
vendosjen e pikave për dezinfektimin e automjeteve në pikat e kontrollit kufitar 
dhe në qendra tjera dhe për dezinfektimin, dezinsektimin dhe trajtimin 
antiparazitik të kafshëve të importuara që qarkullojnë brenda Kosovës, ose që 
eksportohen.  

 
Prodhimi, përpunimi dhe plasimi në treg i kafshëve dhe produkteve 

me origjinë shtazore 
 

Neni 16 
 
16.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji për prodhimin, 

përpunimin, dhe plasimin në treg të kafshëve dhe produkteve me origjinë 
shtazore.  

16.2. KEV dërgon për publikim në zyrtar listën e tregjeve të aprovuara për kafshët 
dhe ndërmarrjet e aprovuara për përpunimin dhe plasimin në treg të produkteve 
me origjinë shtazore.  

 
Kushtet e eksportit të kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore 

dhe produkteve embrionale 
 

Neni 17 
 
17.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji për kushtet 

shëndetësore, sipas të cilave kafshët e gjalla, produktet me origjinë shtazore dhe 
produktet embrionale mund të eksportohen në vendet tjera.  

17.2. KEV dërgon për publikim zyrtar:  
a) Listën e qendrave grumbulluese, organeve të aprovuara, institucioneve ose 

qendrave, të autorizuara për eksport të kafshëve të gjalla dhe produkteve 
embrionale nga Kosova;  

b) Mostrën e çertifikatën për llojet e ndryshme të kafshëve të gjalla dhe 
produkteve embrionale që ekportohen nga Kosova.  

17.3. Për eksportin e kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore jashtë 
Kosovës kërkohet çertifikata shëndetësore veterinare e aprovuar nga SHVUK. 
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Ndalimi i përdorimit të substacave të caktuara dhe përdorimi i mbetjeve 
dhe patogjenëve 

 
Neni 18 

 
Ministri nxjerrë Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji për: 

a) Ndalimin e përdorimit, në blegtori të substancave, të cilat kanë veprim 
hormonal ose tirostatik dhe të stimuluesve të rritjes dhe të metaboliteve të 
gjedhëve dhe substancave të tjera të cilat mund të jenë të dëmshme për 
shëndetin publik; dhe  

b) Masat që duhet të ndërmirren për monitorimin e substancave dhe mbetjeve 
të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë shtazore;  

c) Masat që duhet ndërmarrë për hedhjen dhe përpunimin e mbetjeve të 
kafshëve dhe patogjenëve, për plasimin e tyre në treg, dhe për parandalimin 
e patogjenëve në ushqimet e kafshëve me origjinë shtazore dhe të peshqëve. 
Inspektimet veterinare të kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë 
shtazore.  

 
Neni 19 

 
19.1. Ministri në konsultim me Drejtoritë Komunale përkatëse mund të nxjerrë 

Udhëzime Administrative sipas këtij Ligji për: 
a) Inspektimet vetërinare që duhet të kryhen te kafshët e gjalla, produktet 

embrionale, mbetjet e kafshëve, patogjenët dhe produktet me origjinë 
shtazore, të cilat janë të destinuara për treg dhe të cilat i nënshtrohen tregut;  

b) Masa që duhet të ndërmirren gjatë inspektimit të kryer në vendin e origjinës 
dhe në vend-destinim të dërgesës ose gjatë transportimit. Mënyrën në të 
cilën shpenzimet për masat e përshkruara në nenin 19/b mbulohen nga 
dërguesi i mallrave ose përfaqësuesi i tij ose nga personi përgjegjës për 
kafshët ose produktet me origjinë shtazore;  

c) Masat që duhet të ndërmirren në rastet kur SHVUK në Kosovë vërteton 
prezencën e patogjenëve për sëmundje të përmendura në Programin e Parë, 
zoonozë, sëmundje tjetër, ose çfarëdo shkaktari që paraqet rrezik të madh 
për shëndetin e kafshëve ose shëndetin publik;  

d) Lëshimin e çërtifikatës pas inspektimit dhe kontrollit veterinar të kafshëve 
të gjalla dhe produkteve shtazore dhe të përshkruaj rregullat mbi taksat që 
duhet paguar sa i përket çdo aktiviteti të inspektimit.  

19.2. Në rastet e përmendura në nenin 19/1a dhe b, KEV mund të urdhërojë 
ndërmarrjen e masave të menjëhershme emergjente dhe të vendos kontakte të 
drejtpërdrejta me personat, organizatat ose administratat përkatëse në Kosovë 
ose jashtë Kosovës.  
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Importi i kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore 
 

Neni 20 
 
20.1. SHVUK nuk autorizon lëshimin, në qarkullim të lirë në Kosovë të kafshëve të 

gjalla ose produkteve me origjinë shtazore, duke përfshirë produktet biologjike, 
spermes, qelizave dhe embrioneve, nënprodukteve dhe produktet bimore që u 
nënshtrohen kërkesave veterinare, të importuara në Kosovë, përveç nëse janë 
plotësuar kushtet e dhëna në këtë nen. 

20.2. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Adminstrativ sipas këtij Ligji për veprimet që 
duhet pasuar inspektimin e kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë 
shtazore.  

20.3. KEV mund të urdhërojë ndërmarrjen e menjëhershme të masave emergjente dhe 
vendos kontakt me personat, organizatat ose administratat përkatëse në Kosovë 
dhe jashtë kur:  
a) Në vendin eksportues manifestohet ose shpërndahet çfarëdo sëmundje nga 

Programi i Parë, zoonozë ose sëmundje tjetër ose ndonjë rrethanë tjetër që 
paraqet rrezik serioz për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik;  

b) Ka ndonjë arsye tjetër serioze për shëndetin e kafshëve dhe shëndetit publik 
që arsyetohet me zbulimet e ekspertëve të veterinarisë të vendit eksportues 
ose në bazë të inspektimeve të ndërmarra në pikën kontrolluese kufitare të 
shtetit eksportues; dhe  

c) Çfarëdo inspektimi që rrjedh nga ky nen tregon se dërgesa e kafshëve të 
gjalla ose produkteve me origjinë shtazore, duke përfshirë produktet 
biologjike, spermen, qelizat, embrionet, nënproduktet dhe produktet bimore 
që u nënshtrohehen kërkesave veterinare, mund të paraqesin rrezik për 
shëndetin e kafshëve dhe të njeriut.  

20.4. Shpenzimet e ndërlidhuara me masat e përshkruara në nenin 20.3 mbulohen nga 
dërguesi i mallit ose përfaqësuesi i tij ose nga personi përgjegjës për kafshët ose 
produktet me origjinë shtazore.  

20.5. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ për aprovimin e vendosjes së 
pikave inspektuese kufitare në Kosovë dhe për pezullimin e tyre, për arsye që 
lidhen me shëndetin publik dhe të kafshëve.  

 
Marrëdhëniet me vendet tjera në fushën e veterinës 

 
Neni 21 

 
Ministri, në bashkëpunim me organin kompetent, mund të nxjerrë Udhëzim 
Administrativ sipas këtij Ligji përsa i përket asistencës dhe kooperimit, të cilat 
SHVUK duhet t’ia ofrojnë vendeve tjera që të sigurohet zbatimi i duhur i rregullave të 
veterinës, parandalimi dhe zbulimi i shkeljeve të rregullave të tilla dhe zbulimi i 
aktiviteteve të cilat janë ose mund të jenë në kundërshtim me to. 
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Ushqimi i kafshëve 
 

Neni 22 
 
22.1. SHVUK siguron ekspertizë për autoritetet kompetente për mbrojtjen e shëndetit 

publik dhe të kafshëve që i referohen ushqimit të kafshëve, në çështjet e 
mëposhtme: 
a) Aditivët të cilët mund të inkorporohen në ushqime, përdorimi i produkteve 

të caktuara dhe ndalimi i substancave të padëshiruara dhe produkteve të 
përdorura në ushqimin e kafshëve;  

b) Metodat e mostrimit dhe analizës së ushqimeve dhe vlerësimin e produkteve 
dhe aditivëve të përdorur në ushqimin e kafshëve;  

c) Inspektimet që duhet të kryhen në ushqimet e importuara nga vendet tjera; 
d) Kushtet e ndalimit për përdorimin e ushqimeve të medikuara;  
e) Taksat që paguhen për shërbimet e ofruara nga SHVUK në sektorin e 

ushqimit të kafshëve;  
f) Lajmërimin e Departamentit të Blegtorisë të MBPZHR-së, kur verifikohet 

ndonjë parregullsi nga SHVUK;  
22.2. Ministri mund të kërkojë që ushqimet e kafshëve që nuk janë në pajtim me këtë 

nen të tërhiqen, shkatërrohen, ripërpunohen ose të rieksportohen dhe të ndalohet 
therrja e kafshëve që kanë konsumuar këto ushqime për konsum njerëzor për një 
periudhë të caktuar. 

 
Aditivët 

 
Neni 23 

 
Pas konsultimit me organet relevante teknike, Ministri mund të nxjerrë Udhëzim 
Administrativ për përdorimin e aditivëve që mund të inkorporohen në ushqime dhe 
përdorimin dhe tregtimin e enzimave dhe mikroorganizmave për qëllime të ushqimit të 
kafshëve si dhe mund të ndalojë përdorimin e substancave të caktuara të padëshiruara 
për t’u përdorur në ushqimin e kafshëve. 
 

Produktet mjekësore veterinare 
 

Neni 24 
 
Brenda fushëveprimit të këtij Ligji, kërkesat në fushën e produkteve mjekësore 
veterinare përfshijnë: 

a) Kërkesat për tregtim të produkteve mjekësore veterinare;  
b) Vendosjen e standardeve analitike, farmakotoksikologjike dhe klinike si dhe 

protokoleve për testimin e produkteve mjekësore veterinare;  
c) Procedurat që duhet zbatuar për autorizimin dhe mbikëqyrjen e prodhimit, 

qarkullimit dhe përdorimit të produkteve mjekësore veterinare dhe  
d) Taksat që duhet vjelur për autorizimin dhe mbikëqyrjen e produkteve 

mjekësore veterinare.  
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Neni 25 
 
Ministri mund të nxjerrë Udhëzime Administrative sipas këtij Ligji për: 

a) Tregtimin e produkteve mjekësore veterinare;  
b) Standardet analitike, farmakotoksikologjike dhe klinike si dhe protokolet 

për testimin e produkteve mjekësore veterinare;  
c) Autorizimin dhe mbikëqyrjen e produkteve mjekësore veterinare të dhëna 

në Programin e Tretë.  
 

Taksat 
 

Neni 26 
 
Ministri, në bashkëpunim me Ministrinë përgjegjëse për financat, mund të nxjerrë 
Udhëzim Administrativ sipas këtij Ligji për taksat që ngarkohen për shërbimet e 
ofruara nga SHVUK sipas dispozitave të këtij Ligji. 
 

Obligimet e personave në fushën e aktiviteteve të veterinës 
 

Neni 27 
 
Pronari, mbajtësi, tregtari ose importuesi, marrësi i ngarkesës, transportuesi, shitësi ose 
cilido person i autorizuar sipas dispozitave të këtij Ligji të shesë kafshët e gjalla, 
produktet me origjinë shtazore, produktet biologjike, spermën, qelizat dhe embrionet, 
nën produktet dhe produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare, ushqimet e 
kafshëve ose produktet mjekësore veterinare, ose perfaqësuesit e personave të tillë, ose 
cilido person i ngarkuar me një aktivitet privat veterinar që i nënshtrohet dispozitave të 
këtij Ligji duhet: 

a) Të deklarojë aktivitetin e tij në SHVUK dhe organet tjera kompetente në 
pajtim me dispozitat e këtij Ligji;  

b) T’iu ofrojë zyrtarëve të SHVUK-ut, veterinarit zyrtar ose personelit të tij të 
autorizuar bashkëpunimin dhe asistencën e domosdoshme në përmbushjen e 
aktivitetit publik veterinar. Këta persona nga ana e tyre duhet;  
(i) Të lejojnë kryerjen e inspektimeve veterinare, ekzaminimin ose 

inspektimin e kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore, 
produkteve biologjike, spermës, qelizave dhe embrioneve, nën 
produkteve dhe produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave 
veterinare, ushqimeve të kafshëve dhe produkteve mjekësore 
veterinare;  

(ii) Të mbajnë dhe transportojnë kafshët në pajtim me dispozitat e këtij 
Ligji përsa i përket kontrolleve dhe ekzaminimeve identifikuese të 
kafshëve, vaksinimit parandalues dhe çrrënjosjes së sëmundjeve;  

(iii) Të grumbullojnë, transportojnë dhe tregojnë produktet me origjinë 
shtazore, produktet biologjike, spermën, qelizat dhe embrioneve, 
nën produkteve dhe produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave 
veterinare, ushqimet dhe produktet veterinare në pajtim me 
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dispozitat e këtij Ligji përsa i përket kontrolleve ose inspektimeve të 
produkteve të tilla, ushqimeve dhe prodhimeve mjekësore 
veterinare;  

(iv) T’i lejojnë qasje SHVUK-ut në çdo kohë, siç mund të kërkojë rasti, 
në vendet ku kafshët e gjalla, produktet me origjinë shtazore, 
produktetbiologjike, sperma, qelizat dhe embrionet, nën produktet 
dhe produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare, 
ushqimet e kafshëve ose produktet mjekësore veterinare mbahen ose 
tranaportohen; dhe  

(v) Të asistojnë zyrtarët e SHVUK-ut në trajtimin që ata konsiderojnë 
se është i domosdoshëm të kryhet në produktet me origjinë shtazore, 
produktet biologjike, spermë, qeliza dhe embrione, nënprodukte dhe 
produkte bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare, ushqimet e 
kafshëve ose produktet veterinare mjekësore;  

c) Të respektojë obligimet që rrjedhin nga ky Ligj përsa i përket sëmundjeve 
ngjitëse dhe të zbatojë rregullat që ndërlidhen me to. Këta persona duhet:  
(i) Të bashkëpunojnë dhe asistojnë në kontrollin e sëmundjeve 

infektuese dhe ngjitëse dhe në deklarimin dhe lajmërimin në 
SHVUK-ut të çdo dyshim për cilën do sëmundje ngjitëse nga lista e 
Programit të Parë;  

(ii) Të respektojnë detyrimet e vëna nga SHVUK në rast të paraqitjes të 
secilës sëmundje nga lista e Programit të Parë, duke përfshirë 
detyrimin për ndalesat në lëvizje të kafshëve dhe njerëzve, therjen e 
kafshëve, shkatërrimin e produkteve shtazore, ushqimet e kafshëve 
dhe pajisjeve dhe pastrimin e dezinfektimin e objekteve, materialit 
dhe pajisjeve përcjellëse;  

(iii) Të identifikojnë dhe regjistrojnë kafshët dhe deklarojnë lëvizjen e 
kafshëve për të cilën ata janë përgjegjës;  

(iv) Të mbajnë regjistra individualë për secilën pronë, për të cilën ata 
janë përgjegjës; 

(v) Të respektojnë kushtet shëndetësore në lidhje me lëvizjen e 
kafshëve të gjalla dhe produkteve embrionale; 

(vi) Të tregojnë çertifikatat dhe dokumentet e domosdoshme në rast 
kërkese nga secili zyrtar i SHVUK-ut; 

(vii) Të deklarojnë dhe lajmërojnë SHVUK-un për çdo dyshim për 
shfaqjen e ndonjë sëmundjeje nga lista e Programit të Dytë, të cilat 
janë objekt i programit të Kosovës për çrrënjosje të sëmundjes; 

(viii) Të respektojnë obligimet e vëna nga SHVUK përsa i përket dyshimit 
të shfaqjes së sëmundjeve nga lista e Programit të Dytë që janë objekt 
i programit të Kosovës për çrrënjosje, duke përfshirë obligimet sa i 
përket kufizimeve të lëvizjesë së kafshëve, therjes së kafshëve, 
shkatërimit të produkteve shtazore, ushqimeve të kafshëve dhe 
pajisjeve, dhe pastrimin dhe dezinfektimin e objekteve, materialeve 
relevante dhe pajisjeve;  

d) Të plotësojë kushtet përsa i përket importit të kafshëve të gjalla, produkteve 
embrionale dhe produkteve me origjinë shtazore dhe t’i pajis operatorët e 
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jashtëm me modelet përkatëse të çertifikatave, të cilat përdoren përsa i 
përket llojeve të ndryshme të kafshëve të gjalla, produkteve embrionale dhe 
produkteve me origjinë shtazore;  

e) Të tregojë çertifikatat dhe dokumentet e nevojshme, në kërkesë të zyrtarëve 
të SHVUK-ut;  

f) Të lajmërojë SHVUK-un për çfarëdo dyshimi për zoonoza, helmim, 
sëmundje tjetër ose çfarëdo fenomeni apo rrethana të tjera që mund të 
paraqesin rrezik serioz për shëndetin e kafshëve ose shëndetin publik;  

g) Të veprojë në përputhje me pezullimin ose tërheqjen e çfarëdo aprovimi 
zyrtar nga ana e zyrtarëve të SHVUK-ut, në bazë të rezultateve të 
isnpektimit të kryer nga zyrtarët e tillë, ose pas përdorimit apo prodhimit të 
substancave ose produkteve të paautorizuara nga personi i tillë;  

h) Të respektojë detyrimet e caktuara nga SHVUK që kanë të bëjnë me 
kufizimin e tregtisë së produkteve të deklaruara të papërshtatshme për 
konsum njerëzor ose substancat dhe produktet e pautorizuara ose që kanë të 
bëjnë me shkatërrimin e produkteve me origjinë shtazore, të cilat paraqesin 
rrezik serioz për shëndetin e kafshëve ose shëndetin publik;  

i) Të respektojë masat e shëndetit të kafshëve gjatë prodhimit dhe plasimit në 
treg të kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore dhe në bazë të 
kërkesës të zyrtarëve të SHVUK-ut të nxjerrë çertifikatat dhe dokumentet e 
domosdoshme;  

j) Të respektojë përiudhën e tërheqjes nga shitja dhe përdorimi i kafshëve të 
gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore, sipas dispozitave të këtij Ligji;  

k) Të asistojë SHVUK-un në monitorimin e substancave të caktuara dhe 
mbetjeve të tyre në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore 
sipas dispozitave të këtij Ligji;  

l) Të paguajë taksat relevante për inspektimet dhe kontrollet e përmendura në 
këtë nen ose në çfarëdo Udhëzimi Administrativ që mund të nxirret sipas 
këtij Ligji, dhe  

m) Të asistojë dhe bashkëpunojë me SHVUK-un, në aktivitete të caktuara për 
evitimin e shpërthimit të sëmundjeve të kafshëve dhe për kontrollin e tyre.  

 
Monitorimi i substancave të caktuara, mbetjeve të kafshëve dhe patogjenëve 

 
Neni 28 

 
Pronari, mbajtësi, tregtari ose importuesi, marrësi i ngarkesës, transportuesi, shitësi ose 
çdo person i autorizuar, sipas dispozitave të këtij Ligji, të shesë kafshë të gjalla, 
produkte me origjinë shtazore, produkte biologjike, spermë, qeliza dhe embrione, 
nënprodukte dhe produkte bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare, ushqime të 
kafshëve ose produkte mjekësore, ose përfaqësuesi i personave të tillë, ose çdo person i 
ngarkuar me një aktivitet privat veterinar që i nënshtrohet dispozitave të këtij Ligji 
duhet: 

a) Të asistojë SHVUK në monitorimin e substancave të caktuara dhe mbetjeve 
të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë shtazore, sipas këtij 
Ligji;  
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b) Të plasojë në treg vetëm kafshë, të cilave nuk iu kanë dhënë substanca ose 
produkte të pa autorizuara apo, të cilat nuk kanë kaluar asnjë trajtim ilegal 
që është në kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji;  

c) Të mos plasojë në treg e as të therrë kafshë, të cilat janë trajtuar me 
produkte mjekësore veterinare, përveç nëse periudha relevante e tërheqjes 
është respektuar para se kafshët të jenë plasuar në treg ose therrur;  

d) Të refuzojë çdo kafshë të dorëzuar drejtpërdrejt ose përmes ndërmjetësit, 
për të cilat prodhuesi nuk është në gjendje të garantojë se periudha e 
ndalimit (tërheqjes) është respektuar;  

e) Të vendosë nën kontroll zyrtar, kur i kërkohet kjo gjë nga një zyrtar i 
shërbimeve veterinare, çfarëdo substance dhe produkti të pautorizuar, derisa 
të merren masat përkatëse nga SHVUK;  

f) Të pajtohet me urdhërat për pezullimin ose tërheqje të çdo autorizimi ose 
aprovimi të dhënë paraprakisht nga SHVUK.  

g) Të pajtohet me të gjitha urdhërat që kufizojnë ose ndalojnë tregtinë me 
produkte të deklaruara të papërshtashme për konsum njerëzor ose nga 
kafshët dhe urdhëresat për shkatrrimin e produkteve me origjinë shtazore që 
paraqesin rrezik serioz për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik;  

h) Të paguajë taksat relevante për inspeksionet dhe kontrollat e përmendura në 
këtë neni, ose në çfarëdo Udhëzimi Administrativ që mund të nxirret; dhe  

i) Të asistojë dhe bashkëpunojë me SHVUK-un në çdo aktivitetet e të tij, të 
orientuar në evitimin e shpërthimit të sëmundjeve të kafshëve ose për 
kontrollin e tyre.  

 
Detyrimet në lidhje me tregtinë dhe importet 

 
Neni 29 

 
Pronari, mbajtësi, tregtari importuesi, marrësi i dërgesës, transportuesi, shitësi ose 
cilido person i autorizuar sipas dispozitave të këtij Ligji, të shesë kafshë të gjalla, 
produkte me origjinë shtazore, produkte biologjike, spermë, qeliza dhe embrione, 
nënprodukte dhe produkte bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare, ushqime ose 
produkte mjekësore veterinare, ose përfaqësuesit e personave të tillë, ose cilido person i 
ngarkuar për një aktivitet privat veterinar që i nënshtrohet dispozitave e këtij Ligji 
duhet: 

a) Të plasojë në treg vetëm ato kafshë të cilat janë identifikuar drejt dhe të cilat 
nuk janë objekt i çfarëdo kufizimi të lëvizjes për shkak të dyshimit, 
shpërthimit ose ekzistencës së sëmundjeve të përmendura në listën e 
Programit të Parë ose për shkak të aplikimit të masave të rrezikut;  

b) Të mos mbahet në pronë dhe as të mos nxirret në treg asnjë kafshë, 
përderisa nuk jepet garancioni se ajo kafshë është e liruar nga një ose më 
shumë sëmundje nga lista e Programit të Dytë, sipas dispozitave të këtij 
Ligji;  

c) Të refuzojë çdo kafshë të dorëzuar drejpërdrejtë ose përmes ndërmjetësit, që 
nuk janë identifikuar drejt dhe për të cilat prodhuesi nuk është në gjendje të 
garantojë se kafsha nuk është objekt i çfarëdo kufizimi të lëvizjes për shkak 
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të dyshimit, shpërthimit ose ekzistencës së sëmundjes së përmendur në 
Programin e Parë ose për shkak të aplikimit të masave të kujdesit;  

d) Të mos pranojë në një pronë, qendër, organizatë, ose në treg ndonjë kafshët 
për të cilat nuk janë siguruar garancitë e kërkuara sipas dispozitave të këtij 
Ligji që tregojnë se kafshët e tilla janë të liruara prej sëmundjeve nga lista e 
Programit të Dytë;  

e) Të sigurojë që kafshët e destinuara për tregti ose therrje plotësojnë kërkesat 
shëndetësore të specifikuara në këtë nen ose në çfarëdo Udhëzimi 
Administrativ të nxjerrë sipas tij;  

f) Para se kontigjenti të jetë ndarë ose më pas të jetë tregtuar, të kontrollojë se 
a janë të pranishme shenjat e identifikimit, çertifikatat ose dokumentet dhe 
të lajmërojë SHVUK-un për çfarëdolloj parregullsie ose anomalie dhe në 
rastin e dytë të izolojë kafshët në fjalë derisa SHVUK të marrë vendim për 
parregullsinë ose anomalinë e lartëpërmendur;  

g) Të raportojë paraprakisht ardhjen e kafshëve dhe produkteve prej vendeve të 
tjera dhe në veçanti për natyrën e dërgesës dhe datën e paraparë të ardhjes;  

h) Të mbajë çertifikatat shëndetësore ose dokumentet e ndërlidhura me 
dispozitat e këtij Ligji për një periudhë jo më të shkurtër se gjashtë muaj dhe 
jo më të gjatë se pesë vjet, siç mund të përcaktohet nga SHVUK, për t’ia 
prezantuar SHVUK, nëse ky e kërkon një gjë të tillë;  

i) Të sigurojë se produktet me origjinë shtazore të destinuara për tregti janë 
siguruar, kontrolluar, shenjëzuar dhe etiketuar në pajtim me dispozitat e 
këtij Ligji dhe i janë përcjellur marrësit të fundit të shoqëruara me një 
çërtifikatë shëndetësore të kafshëve ose nga ndonjë dokument tjetër që 
mund të kërkohet;  

j) Të sigurojë se produktet me origjinë shtazore të destinuara për tregti 
plotësojnë kërkesat e dispozitave të këtij Ligji dhe Udhëzimeve 
Administrative të nxjerrë sipas tij;  

k) Të sigurojë se produktet me origjinë shtazore të destinuara për tregti janë në 
pajtim me kërkesat veterinare në të gjitha fazat e prodhimit, ruajtjes, 
tregtimit dhe transportit të produkteve të tilla;  

l) Të sigurojë se për produktet, për të cilat zbatohet ky Ligj janë kryer testet, 
standardet, si për produktet e destinuara për eksport, ashtu edhe për ato për 
tregun e Kosovës;  

m) Të vendosë nën kontroll zyrtar, kur kjo kërkohet nga SHVUK, çdo kafshë 
ose produkte me origjinë shtazore, derisa të ndërmerren masat përkatëse nga 
SHVUK;  

n) Në kërkesë të SHVUK-ut të tregojë çertifikatat ose dokumentet e nevojshme 
për kryerjen e inspektimeve në lidhje me importin të kafshëve të gjalla dhe 
produkteve me origjinë shtazore;  

o) Të paralajmërojë me kohë Inspeksionin veterinar në pikat inspektuese 
kufitare në të cilat kafshët duhet të paraqiten, duke përcaktuar numrin, llojin 
dhe kohën e paraparë të arritjes së kafshëve;  

p) Të transportojë kafshët nën mbikëqyrjen zyrtare deri në vendin e inspektimit 
ose, kur të jetë e mundëshme, në qendrën e karantinës, siç mund të 
urdhërohet nga SHVUK;  
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q) Të përcjellë paraprakisht informatat në SHVUK, duke kompletuar 
dokumentet përcjellëse, çertifikatat ose dokumentat e dorëzuar nga shërbimi i 
inspektimit, ose duke ofruar përshkrim të detajizuar, me shkrim ose në formë 
të kompjuterizuar, të çfarëdo dërgese të prodhimeve me origjinë shtazore, 
duke përfshirë produktet biologjike, spermen, qelizat dhe embrionet, 
nënproduktet dhe produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave veterinare;  

r) Të paguaj taksat relevante për inspektime dhe kontrolle të përcaktuara me 
këtë nen, ose në Udhëzimet Administrative që mund të nxirren sipas tij;  

s) Asistojë dhe bashkëpunojë me SHVUK në çdo aktivitet, të urdhëruar nga 
SHVUK që ka të bëjë me tregtinë e kafshëve dhe produkteve shtazore dhe 
hulumtimet e kryera në pikat e kontrollit kufitar; dhe  

t) Ndërmerr cilindo trajtim ose dezinfektim të kafshëve që mund të kërkohet 
nga SHVUK.  

 
Detyrimet lidhur me ushqimin e kafshëve dhe produkteve mjekësore veterinare 

 
Neni 30 

 
Pronari, mbajtësi, tregtari ose importuesi, marrësi i dërgesës, transportuesi, shitësi ose 
cilido person i autorizuar, sipas këtij Ligji, të shesë kafshë të gjalla, produkte me 
origjinë shtazore, produkte biologjike, spermë, qeliza dhe embrione, nënproduktet dhe 
produktet bimore që u nënshtrohen kërkesave ushqime ose produkte mjekësore 
veterinare, përfaqësuesit e personave të tillë, ose personi përgjegjës për një aktivitet 
privat veterinar që i nënshtrohet dispozitave të këtij Ligji duhet: 

a) Merr të gjitha autorizimet përkatëse nga SHVUK para plasimit në treg të 
produkteve mjekësore veterinare;  

b) Në kërkesë të SHVK-ut të ofrojë, studime, rezultate ose informata që 
ndërlidhen me ushqim të kafshëve ose produkte mjekësore veterinare;  

c) Të respektojë çdo rregull që kufizon ose ndalon tregëtinë e produkteve 
mjekësore veterinare, vendimin për shkatërrimin e ushqimeve të kafshëve 
ose produkteve mjekësore veterinare që paraqesin kërcënim serioz për 
shëndetin e kafshëve ose për shëndetin publik; 

d) Të paguajë taksat përkatëse për inspektimet dhe kontrollat e referuara në 
këtë nen ose në çfarëdo Udhëzimi Administrativ që mund të nxirret sipas tij, 
dhe  

e) Të asistojë dhe bashkëpunojë me shërbimet veterinare në çdo aktivitet të 
urdhëruar nga SHVUK që ndërlidhet me tregtimin e kafshëve dhe 
produkteve shtazore dhe hulumtimet e kryera në pikat e inspektimit kufitar.  

 
Aktivitetet profesionale veterinare 

Oda e Veterinerëve 
 

Neni 31 
 
Veterinerët e Kosovës themelojnë një Odë të quajtur Oda e Veterinerëve (në tekstin e 
mëtutjeshëm “Oda”) e cila ushtron dhe kryen funksionet e caktuara me këtë ligj, me 
Udhëzimin Administrativ të nxjerrë nga Ministri dhe me statutin e Odës. 
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Aktivitetet profesionale veterinare 
 

Neni 32 
 
32.1. Aktivitetet profesionale përbëhen nga aktivitetet veterinare publike dhe ato 

private.  
32.2. Askush nuk e ushtron profesionin e veterinës përveç nëse:  

a) Posedon licencën për praktikë të lëshuar nga Ministria; dhe 
b) Emri i tij është regjistruar në Regjistrin e Veterinerëve.  

32.3. Licencat u jepen vetëm aplikantëve të cilët:  
a) Kanë diplomuar në medicinën dhe kirurgjinë veterinare dhe kanë diplomën 

ose kualifikimin formal superior.  
32.4. Ministri, me propozim të SHVUK, mund të licencojë teknikët e veterinës që të 

kryejnë trajtime të vogla të shtazëve dhe të ndërmarrin procedurat si mbarsimi 
artificial, gjithnjë nën mbikëqyrje direkte ose indirekte të veterinerit. Ministri 
duhet të nxjerrë Udhëzim Administrativ për punët që mund t’i kryejnë teknikët e 
licencuar të veterinës.  

 
Aktivitetet private veterinare 

 
Neni 33 

 
33.1. Ministri, pas konsultimit me SHVUK, mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ 

për regjistrimin e veterinerëve që ushtrojnë aktivitetet e veterinës private, 
definicionin e aktiviteteve të veterinës private dhe kryerjen e aktiviteteve të 
veterinës private.  

33.2. Ushtruesi i veterinës private ka këto të drejta:  
a) Në marrëveshje me pronarin e kafshës ose punëdhënësin, mund të paguhet 

ose të marrë rrogë për kujdesin mjekësor veterinar që i jepet kafshës;  
b) T’i shesë barna pronarit të kafshës sipas nevojës për trajtimin e kafshës;  
c) T’i përshkruaj recetën pronarit të kafshës për blerjen e barnave dhe 

produkteve mjekësore veterinare në barnatore;  
d) T’i blejë barnat dhe produktet mjekësore veterinare në njësitë farmaceutike 

për qëllim të praktikës së mjekësisë veterinare; dhe  
e) Të refuzojë kryerjen e kujdesit mjekësor veterinar nëse puna përkatëse që 

duhet të kryhet nuk është në pajtim me kërkesat e kualifikimit profesional të 
veterinerit ose është në kundështim me dispozitat e këtij Ligji, ose me 
dispozitat tjera të akteve legjislative mbi mjekësinë veterinare dhe/ose 
etikën e punës së veterinerit si dhe në rastet kur pronari i kafshës nuk ofron 
kushte të sigurta të punës për shëndetin dhe jetën e veterinerit në pajtim me 
dispozitat e këtij Ligji ose çfarëdo Udhëzimi Administartiv të nxjerrë sipas 
tij.  

33.3. Teknikët e licencuar të veterinës mund të paguhen nga pronarët e kafshëve për 
shërbimet që ata ofrojnë nën mbikëqyrjen e veterinerit.  
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Aktivitetetet e veterinës publike 
 

Neni 34 
 
34.1. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ për emërimin e veterinerëve 

përgjegjës për aktivitetet e veterinës publike brenda SHVUK dhe kryerjen e 
aktiviteteve të veterinës publike.  

34.2. Ushtruesi i veterinës ka këto të drejta:  
a) Të bëjë marrëveshje me SHVUK-un për marrjen e masave të specifikuara 

në programet preventive dhe monitoruese për sëmundjet infektive të 
kafshëve, me kusht që pagesat për shërbime të tilla të përcaktohen nga 
Ministri në konsultim me KEV-in.  

b) Të bëj marrëveshje me KEV-in, në baza konkurrente, për kryerjen e 
shërbimeve që kërkojnë ekspertizë veterinare.  

34.3. Teknikët e licencuar të veterinës mund të paguhen përmes SHKUV-it për 
shërbimet e aprovuara që ata mund të ofrojnë, të mbikëqyrur nga veterineri i 
licencuar. Nga ata mund të kërkohet raportimi i rregullt te KEV, në pajtim me 
formatin e përcaktuar, mbi aktivitetet dhe monitorimin e sëmundjeve të 
kafshëve.  

 
Shkelja e detyrimeve 

 
Neni 35 

 
35.1. Kur konstatohet se veterineri apo tekniku i licencuar i veterinës nuk ka 

pëmbushur ndonjë obligim ose kusht të përcaktuar në këtë Ligj, ose ka cenuar 
ndonjë dispozitë të ligjeve të aplikueshme, SHVUK mund ta pezullojë ose 
anulojë regjistrimin e veterinerit apo teknikut të licencuar të veterinës nga 
Regjistri i Veterinerëve.  

35.2. Kundër vendimit të SHVUK për suspendimin apo anulimin e regjistrimit, 
veterineri apo tekniku i licencuar i veterinës mund të ushtrojë ankesë te Ministri.  

 
Inspekcioni Veterinar 

 
Neni 36 

 
36.1. Kontrollin veterinar të objekteve, paisjeve dhe ushqimeve me prejardhje 

shtazore e bëjnë Inspektorët veterinarë të Ministrisë në përputhje me 
kompetencat e tyre, të cilët kanë të drejtat me sa vijon: 
a) Të vizitojnë pa paralajmërim objektet nën mbikëqyrjen e SHVUK-ut, të 

kërkojnë dokumente dhe informacion, të marrin mostrat për hulumtim 
laboratorik në përputhje me programet monitoruese qeveritare dhe nëse 
ekziston dyshimi se kafshët mund të jenë të sëmura nga sëmundjet infektive 
të monitoruara nga SHVUK si dhe në raste dyshimi apo ankesave që kanë të 
bëjnë me shkeljen e ligjeve dhe akteve nënligjore;  

b) Të pezullojnë apo ndalojnë përkohësisht veprimtarinë e subjekteve që janë 
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nën mbikëqyrjen e SHVUK-ut, organizimin e garave të kafshëve, tregjeve, 
ankandeve, ekspozitave dhe ngjarjeve të tjera, nëse ka dyshim se kafshët 
janë sëmurë nga sëmundje infektive, nëse ka rrezik për shëndetin e njeriut 
apo të kafshëve, si edhe në rastet kur shkelen kërkesat ligjore;  

c) Në rastet e shkeljes, të ushtrojnë fletëparaqitje ndaj individëve në përputhje 
me procedurat e vendosura me ligj;  

d) Në rast nevoje mund të kërkojnë ndihmë tek organi i sigurimit publik dhe të 
institucioneve të tjera për zbatimin e ligjit, në mënyrë që të sigurohet 
plotësimi i detyrave të tyre; dhe  

e) Të pezullojnë shitjen e produkteve me origjinë shtazore, nëse ato paraqesin 
rrezik për shëndetin e njeriut apo të kafshëve, sikurse dhe të kontrollojnë 
asgjësimin apo shfrytëzimin e produkteve përkatëse.  

36.2. Inspektorët veterinarë nuk mund:  
a) Të marrin pjesë në veprimtaritë ekonomike të subjektëve që i nënshtrohen 

kontrollit; dhe  
b) Të kryejnë punë veterinare, duke përfshirë ekspertizën veterinare, rezultati i 

së cilës duhet të kontrollohet nga ata.  
36.3. Inspektorët veterinarë janë përgjegjës për pajtueshmërinë e urdhërave e të 

vendimeve që marrin dhe veprimeve të kryera, me kërkesat e dispozitave ligjore.  
36.4. Kundër urdhërave dhe vendimeve të inspektorëve veterinerë mund të ushtrohet 

ankesë te Ministri. Pala e pakënaqur me vendimin e Ministrit mund të inicojë 
procedurën në Gjykatë.  

36.5. Ankesa ndaj urdhërave dhe vendimeve të inspektorëve veterinarë nuk pezullojnë 
zbatimin e tyre.  

 
Kontrolli veterinar në vendkalimet kufitare dhe nëpër depot doganore 

 
Neni 37 

 
37.1. Kontrolli veterinar në kufirin e vendit dhe nëpër depot doganore kryhet nga 

Inspektorët Veterinarë.  
37.2. Autoriteti kompetent përcakton:  

a) Ngarkesat e mallrave, te cilat gjatë importit, tranzitit dhe eksportit janë 
objekt i kontrollit veterinar;  

b) Pikat e kontrollit kufitar nëpër të cilat mund të transportohen ngarkesat e 
mallrave që janë objekt i kontrollit veterinar;  

c) Kërkesat për organizimin e pikave të kontrollit kufitar në të cilat kryhen 
kontrollet veterinare dhe procedurat për aprovimin e tyre;  

d) Pikat dezinfektuese – preventive;  
e) Procedurat sipas të cilave kryhen kontrollet veterinare në vijën kufitare dhe 

administrative të Kosovës dhe nëpër depot doganore;  
f) Procedurat dhe listat e çmimeve që kanë të bëjnë me pagesën e kontrollit 

veterinar; dhe  
g) procedurat që kanë të bëjnë me paraqitjen dhe lëshimin e çertifikatës së 

kontrollit veterinar për ngarkesat e mallrave që e kalojnë kufirin.  
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Funksionet dhe detyrat e Laboratorit Veterinar të Kosovës 
Udhëheqësi i Laboratorit Veterinar të Kosovës 

 
Neni 38 

 
38.1. Laboratori Veterinar i Kosovës ushtron funksionet dhe detyrat e përcaktuara me 

këtë Ligj dhe drejtohet nga Udhëheqësi i Laboratorit Veterinar të Kosovës, i cili 
duhet të jetë veteriner i licencuar. Në mungesë të emërimit të Udhëheqësit të 
Laboratorit Veterinar të Kosovës, të gjitha funksionet përkatëse publike, detyrat 
dhe përgjegjësitë ekzekutohen nga KEV. 

38.2. Laboratori Veterinar i Kosovës ushtron këto funksione: 
a) Përgatit raporte për shërbimet veterinare mbi barnat veterinare;  
b) Kryen ekzaminimet post mortem, analizat biologjike, diagnostifikimet dhe 

analizat laboratorike, dhe testimet e mbetjeve;  
c) Publikon raportin vjetor të mbikëqyrjeve duke regjistruar të gjitha 

ekzaminimet e kryera dhe të gjitha sëmundjet, infeksionet dhe intoksikimet 
e identifikuara.  

 
Funksionet në lëmin e veterinës 

 
Neni 39 

 
Laboratori Veterinar i Kosovës kryen funksionet e tij të ndërlidhura me ekzaminimet 
post mortem, analizat mikrobiologjike, diagnostifikimet dhe analizat laboratorike ose të 
ngjashme në identifikimin e mbetjeve në pajtim me procedurat dhe standardet 
ndërkombëtarisht të njohura dhe merr pjesë në testet krahasuese në nivele 
ndërkombëtare. 
 

Funksionet që ndërlidhen me ushqimet e kafshëve 
 

Neni 40 
 
Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ për të rregulluar mënyrën në të cilën 
Laboratori Veterinar i Kosovës i kryen hulumtimet që lidhen me veterinën dhe 
shëndetin publik në aditivë dhe në produktet dhe substancat e padëshirueshme që mund 
të jenë inkorporuar në ushqime dhe produkte të përdorura në ushqimin e kafshëve dhe 
metodat që duhen përdorur për mostrimin dhe analizat e ushqimeve të kafshëve dhe 
vlerësimin e produkteve dhe aditivëve. 
 

Funksionet në lëmin e produkteve mjekësore veterinare 
 

Neni 41 
 
41.1. Laboratori Veterinar i Kosovës: 

a) Asiston organin kompetent që të vendosë në bazë të kërkesës së parashtruar 
nga prodhuesi, ose përfaqësuesi i autorizuar për produktet mjekësore 
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veterinare për përdorim në kujdesin e shëndetit të kafshëve, me qëllim të 
marrjes së autorizimit për tregtimin e produkteve në pajtim me dispozitat e 
këtij Ligji;  

b) Përgatit dhe azhornon raportet vlerësuese rreth rezultateve të testeve 
analitike dhe farmako-toksikologjike dhe provave klinike të produkteve 
mjekësore veterinare;  

c) Mund të testojë produktet mjekësore, përbërësit e tyre aktive dhe nëse është 
e nevojshme edhe produktet ndërmjetëse ose materialet e tjera përbërëse, 
ose mund të dorëzojë produktet për testime në laborator në vendin tjetër apo 
në laboratorin e caktuar për atë qëllim, për t’u siguruar se metodat dhe 
rezultatet e testimit të dhëna nga prodhuesi në aplikacion janë të kënaqshme;  

d) Ndihmon autoritetin kompetent që të vendosë për përdorim të mëtutjeshëm 
ose për ndalim të përdorimit të një produkti mjekësor veterinar në rastet kur 
është detektuar ndonjë efekt i padëshirueshëm;  

e) Në bazë të referencës që i është bërë, teston nëse një produkt mjekësor 
veterinar ose substancat e tjera të pa dëshirueshme që janë përdorur e kanë 
kontaminuar një prodhim të caktuar,  

f) Këshillon SHVUK-un për mbikëqyrjen e prodhimit, paraqitjes, shpërndarjes 
dhe përdorimit të prodhimeve mjekësore veterinare, dhe  

g) Studion situatën epizootiologjike të vendit, dhe cakton diagnozën e 
sëmundjeve infektive nga lista A, atyre zoonotike si dhe të toksoinfeksioneve, 
njëherit ndihmon në përpilimin e masave dhe programeve të luftimit dhe 
parandalimit të sëmundjeve.  

41.2. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administrativ për implementimin e 
dispozitave të këtij neni.  

 
Funksionet që ndërlidhen me shëndetin publik veterinar 

 
Neni 42 

 
42.1. Ministri rregullon me Udhëzim Administartiv sipas këtij ligji kërkesat veterinare dhe 

higjienike në therrtore dhe llojet e kafshëve që lejohen të therren në therrtore. 
42.2. SHVUK organizon dhe definon procedurat për inspektime para dhe pas therrjes 

së kafshëve për therrje.  
42.3. Kafshët shtëpiake, kafshët e egra, bletët, peshqit dhe produktet e tyre 

shpërndahen vetëm pas inspektimit veterinar dhe çertifikimit nga veterineri i 
autorizuar dhe në pajtim me mendimin e tij/saj përsa i përket përdorimit të 
mëtutjeshëm.  

42.4. Pronarët e therrtoreve detyrohen të sigurojnë se kanë plotësuar kërkesat për 
kushtet e domosdoshme të punës për kryerje të inspektimeve veterinare.  

42.5. Pronarët e kafshëve që mendojnë të shesin kafshët për therrje për konsum 
njerëzor duhet t’i therrin kafshët e tyre në therrtoren e autorizuar nga KEV në 
pajtim me producedurat e përcaktuara.  

42.6. Ministri mund të nxjerrë Udhëzim Administativ sipas këtij ligji për higjienen 
dhe kriteret e inspektimit në objektet, perfshirë fermat, të cilat grumbullojnë ose 
përpunojnë qumësht dhe objektet që përpunojne mishin apo produktet e mishit.  
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Ndihma 
 

Neni 43 
 
Me qëllim të zbatimit të dispozitave të këtij Ligji, SHVUK mund të kërkojë ndihmë 
nga Shërbimi Policor ose nga shërbimet e tjera dhe sipas nevojës, formohet Këshilli 
Emergjent i përbërë nga përfaqësuesit e Shërbimit Policor dhe shërbimeve tjera, të cilët 
takohen rregullisht me qëllim të azhornimit të planeve emergjente SHVUK mund të 
kërkojë asistencën e tillë: 

a) Kur veterinerët zyrtarë autorizohen nga dispozitat e këtij Ligji për të kryer 
inspektimet dhe mbikëqyrjen në lidhje me kufizimet në tregtimin e kafshëve 
ose ndalesat e lëvizjeve të personave ose kafshëve në zonat e kontaminuara;  

b) Në rastet e shpërthimit të sëmundjeve epizootike për parandalimin e 
përhapjes së sëmundjes dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse të kafshëve, 
dhe  

c) Kur zyrtarët veterinerë gjatë kryerjes së detyrave dhe funksioneve të tyre në 
pajtim me dispozitat e këtij Ligji, konfrontohen me rezistencë fizike ose 
pengohen në ndonjë fermë tjetër ose kur rezistenca ose pengimi i tillë është i 
pritshëm me arsye.  

 
Pengimi i veterinerit zyrtar 

 
Neni 44 

 
Asnjë person nuk mund të: 

a) Sulmojë, t’i rezistojë apo të pengojë me paramendim veterinerin zyrtar gjatë 
ushtrimit të funksionit të tij/saj sipas këtij Ligji,  

b) Refuzon ose neglizhon të zbatojë çfarëdo vendimi ose udhëzimi të nxjerrë 
sipas këtij Ligji,  

c) Pa arsye:  
(i) Nuk përgjigjet pyetjeve të parashtruara nga veterineri zyrtar,  
(ii) Nuk paraqet atë që i kërkohet në pajtim me dispozitat e këtij Ligji,  

d) Pamundëson kërkimin ose inspektimin sipas këtij Ligji,  
e) Parandalon ose tenton të parandalojë personin tjetër të zbatojë urdhërat ose 

udhëzimet, të përgjigjet në pyetje, të paraqes atë që i kërkohet, ose të 
mundësojë hulumtimin ose inspektimin;  

f) Me qëllimin e marrjes së licencës a lejes ose të ofrimit të çfarëdo 
informacioni për përmbushjen e kushteve të kërkuara me këtë Ligj, ofron 
informata të cilat ai i di se janë të rreme ose nga pakujdesia ofron informata 
që janë të rreme.  

 
Sanksionet administrative 

 
Neni 45 

 
45.1. Gjobitet për kundërvajtje me gjobë nga 5.000 deri në 50.000 Euro personi që: 
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- Nuk i zbaton masat e urdhëruara për parandalimin e shfaqjes së sëmundjeve 
infektive;  

- Nuk i zbaton masat e urdhëruara për luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve 
infektive;  

- Zhvendos apo vë qarkullim kafshët brenda apo jashtë vendit pa çertifikatë 
veterinare shëndetësore;  

- Importon, eksporton ose i kalon tranzit jashtë vendkalimeve të caktuara 
kufitare dhe pa kontrollë veterinare kufitare kafshet dhe ngarkesat e 
mallrave që janë objekt i kontrollit veterinar;  

- Importon kafshë dhe produkte me origjinë shtazore në vend dhe i kalon ato 
tranzit në kundërshtim me kufizimet ose ndalesat e inspektorit veterinar;  

- Therrë kafshë pa e kryer inspektimin dhe ekspertizën veterinare;  
- Ushtron veprimtarinë në therrore që nuk i plotesojnë kushtet veterinare dhe 

higjenike;  
- Therr kafshë që nuk janë të lejuara të therren në therrtore;  
- Ben distribuimin e produkteve të mishit, kafshëve të gjahut, produkteve të 

terura dhe të ngrira të peshkut dhe produkteve të tjera të papërpunuara me 
origjinë shtazore pa ekspertizë veterinare nga veterineri i autorizuar;  

- Shet produkte ushqimore të papërpunuara me origjinë shtazore dhe produkte 
ushqimore shtëpiake me origjinë shtazore për të cilat egziston kufizimi i 
shitjes;  

45.2. Gjobitet me gjobë për kundërvajtje nga 500 deri ne 30.000 Euro, personi që: 
- Nuk i ndërmerr masat nga nenet 27 dhe 29 të këtij ligji;  
- Ushtron apo kryen pa leje praktikën dhe ekspertizën veterinare;  
- Shpërndan apo shet produkte ushqimore të papërpunuara me origjinë 

shtazore apo produkte ushqimore shtëpiake me origjinë shtazore në tregjet e 
paautorizuara;  

- Organizon gara të kafshëve, tregje, ankande, ekspozita dhe ngjarje të tjera 
për kafshët, pa lejen e inspektorit komptent;  

- Nuk i lajmëron sëmundjet gjatë transportimit të kafshëve;  
- Bën qarkullimin e produkteve me origjinë shtazore i pa autorizimin e 

SHVUK-ut;  
- Nuk bën trajtimin e kafshëve të egra të mbytura dhe distribuimin e tyre sipas 

procedurave të përcaktuara;  
- Përdor medikamente dhe produkteve farmaceutike të pa autorizimin e 

SHVUK-ut;  
- Nuk i përmbush detyrimet nga neni 32 i këtij Ligji;  
- Nuk i lajmëron trupat e ngordhur të pavarrosura të kafshëve të egra;  
- Pengon regjistrimin e fermave, matrikulimin e kafshëve dhe kopeve, 

shenjëzimin e tufave apo kontrollin e lëvizjes së kafshëve;  
- Nuk i zbaton urdhërat dhe vendimet e inspektorit veterinar  

45.3. Secili që gjatë kohës së ndonjë epidemie të dyshuar ose të vërtetuar, e cila mund 
të rrezikojë blegtorinë, nuk i përmbahet ndonjë vendimi apo urdhëri të nxjerrë 
nga SHVUK-janë përputhje me këtë ligj, i cili parashtron masat për të shuar ose 
parandaluar sëmundjen, dënohet në pajtim me dispozitat në fuqi të Kodot të 
Përkohshëm Penal të Kosovës. 
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Neni 46 
 
Të gjitha pagesat që rrjedhin nga aplikimi i sanksioneve administrative të këtij ligji 
derdhën në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

Fuqitë e rezervuara për PSSP 
 

Neni 47 
 
Të gjitha funksionet e rezervuara të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara për Kosovën (PSSP) sipas Rregullores së UNMIK-ut 
nr.2001/9 Mbi Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë, janë 
lëndë e monitorimit dhe e miratimit të PSSP-së. 
 

Dispozitat përfundimtare 
 

Neni 48 
 
Ky Ligj shfuqizon çdo dispozitë të Ligjit në fuqi nga lëmia e veterinarisë që është në 
kundërshtim me të. 
 

Hyrja në fuqi 
 

Neni 49 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas aprovimit nga Kuvendi i Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP). 
 
30.07.2004 
UNMIK/REG/2004/28 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 18 / 01 NËNTOR 2007  
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PROGRAMI I PARË 
 
Sëmundjet të cilat duhet të lajmërohen, të referuara në nenin 8: 
Afta epizootike 
Sëmundja vesikulare e derrit 
Mortaja e dhive (Peste des petits ruminants) 
Sëmundja e lëkurës me xhunga 
Gjuha e kaltërt 
Sëmundja e kalit afrikan 
Ethet klasike të derrit 
Sëmundja Newcastle 
Stomatiti vesikular 
Mortaja e gjedhit 
Pleuropneumonia ngjitëse e gjedhit 
Ethet Rift Valley 
Lija e deles dhe e dhisë 
Ethet afrikane të derrit 
Avian influenza shumë patogjenike 
Encepalofatia spongiforme e gjedhit 
Zgjeba 
Antraksi 
Tërbimi 
Tuberkulozi i gjedhit 
Brucelloza e gjedhit, brucelloza e dhisë dhe deles 
Leukoza enzootike e gjedhit 
Trikinoza 
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PROGRAMI I DYTË 
 
Sëmundjet e shumë racave 
 
Sëmundja e Aujeskit 
Ekinokoku/hidatidoza 
Sëmundja e ujit në zemër 
Leptospiroza 
Cochliomyia hominivorax 
Chrysomya bezziana 
Paratuberkuloza 
Ethet Q 
 
Sëmundjet e deleve dhe dhive 
Artriti/encefaliti i dhisë 
Agalaktia ngjitëse 
Pleuropneumonia ngjitëse e dhisë 
Abortimi enzootik i delve (klamidioza e deles) 
Maedi-visna 
Sëmundja Nairobi e deleve 
Epididimiti i deleve (Brucella ovis) 
 
Adenomatoza pulmonare e deles 
Salmonella (S. abortusovis) 
Sëmundjet e derrit 
Riniti atrofik i derrit 
Encefalomeliti enterovirus 
Brucelloza e derrit 
Cisterioza e derrit 
Sindromi reproduktiv dhe respirator i derrit 
Gastroenteriti ngjitës 
 
Sëmundjet lagomorfe 
Muksomatoza 
Sëmundja hemorragjike e lepurit 
Tularemia 
 
Sëmundjet e peshkut 
Nekroza hematopoetike epizootike 
Nekroza infektive hepatopoetike 
Sëmundja virusale Oncorhynchus masou 
Viramia pranverore e krapit 
Septikamia hemorragjike virale 
 
Sëmundjet e Krustaceve 
Sindromi taura 
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Sëmundja e pikave të bardha 
Sëmundja e kokës së verdhë 
 
Sëmundjet e gjedhit 
Anaplazmoza e gjedhit 
Babezioza e gjedhit 
Brucelloza e gjedhit 
Cisterioza e gjedhit 
Kampilobakterioza gjenitale e gjedhit 
Dermatofiloza 
Septikamia hemorragjike 
Rinotrakeiti infektiv i gjedhit /vulvovaginiti infektiv pustular 
Ethet malinje katarrale 
Teilerioza 
Trikomonoza 
Tripa nosomoza 
 
Sëmundjet e kalit 
Metriti ngjitësi kalit 
Tripanozomoza 
Limfangjiti epizootik 
Encefalomeliti i kalit (lindor dhe perëndimor) 
Anemia infektive e kalit 
Gripi i kalit 
Piroplazmoza e kalit 
Rinopneumoniti i kalit 
Arteriti viral i kalit 
Kërrnjotë 
Zgjeba e kalit 
Lija e kalit 
Encefaliti Japonez 
Tripanozomoza e deves (Trypanosoma evansi) 
Encefalomeliti Venezuelian i kalit 
 
Sëmundjet aviane (të shpezëve) Klamidioza aviane 
Bronkiti infektiv avian Laringotrakti infektiv avian 
Mukoplazma aviane (M. gallisepticum) 
Tuberkuloza aviane 
Enteriti viral i rosës 
Hepatiti viral i rosës 
Kolera e shpezëve 
Lija e shpezëve 
Tifoja e shpezëve 
Sumundja infektive e Bursës (sëmundja Gumboro) 
Sëmundja e Marek-ut 
Sëmundja pullorum 
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Sëmundjet e bletëve 
Akarioza e bletëve 
Pesta Amerikane 
Pesta Europiane 
Nosemoza e bletëve 
Varroza 
 
Sëmundjet mullosk 
Bonamioz (Bonamia ostreae, B. exitiosus, Mikrocytos roughleyi) 
Marteilioza (Marteilia refringens, M. sydneyi) 
Mikrocitoza (Mikrocytos mackini) 
Sëmundja MSX (Haplosporidium nelsoni) 
Perkinsoza (Perkinsus marinus, P. olseni/atlanticus) 
 
Sëmundjet tjera 
Leishmaniosis 
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PROGRAMI I TRETË 
 

PJESA A 
 
Produktet mjekësore veterinare të zhvilluara me anë të një nga proceset e mëposhtme 
bioteknologjike: 

1. teknologjinë rekombinuese ADN;  
2. futjet e kontrolluara të gjeneve duke koduar proteinat aktive biologjike në 

prokariotë dhe eukariotë duke përfshirë qelizat e transformuara sisore;  
3. hibridomë dhe metoda monoklonale anti-trupa;  

Produktet mjekësore veterinare, përfshirë ato që nuk rezultojnë nga bioteknologjia, të 
menduara kryesisht për përdorim si ngritës së performancës me qëllim të nxitjes së 
rritjes së kafshëve të trajtuara ose të ngrisin rendimentet nga kafshët e trajtuara. 
 

PJESA B 
 
Produktet mjekësore veterinare të zhvilluara nga proceset tjera bioteknologjike, të cilat 
sipas mendimit të Laboratorit Veterinar të Kosovës paraqesin risi të rëndësishme. 
Produktet mjekësore veterinare të administruara me anë të sistemeve të reja të dërgimit, 
të cilat sipas mendimit të Laboratorit Veterinar të Kosovës paraqesin risi të 
rëndësishme. 
Produktet mjekësore veterinare të prezentuara për indikacion plotësisht të ri, të cilat 
sipas mendimit të Laboratorit Veterinar të Kosovës janë me interes të rëndësishëm 
terapeutik. 
Produktet mjekësore veterinare të bazuara në radio-izotope, të cilat sipas mendimit të 
Laboratorit Veterinar të Kosovës janë me interes të rëndësishëm terapeutik. 
Produktet mjekësore veterinare prodhimi i të cilave përdorë procese, të cilat sipas 
mendimit të Laboratorit Veterinar të Kosovës demonstron përparim të rëndësishëm 
teknologjik si elektroforeza dy dimensionale nën mikro-gravitet. 
Produktet mjekësore veterinare të menduara në kafshët prodhuese të ushqimit që 
përmbajnë substancë të re, e cila në datën e futjes së këtij Ligji në fuqi, nuk është 
autorizuar nga Kosova për përdorim në kafshët prodhuese të ushqimit. 
 

PJESA C 
 
Organizmi i modifikuar gjenetikisht (OMG) nënkupton organizmin, në të cilin 
materiali gjenetik është ndryshuar në mënyrën që nuk paraqitet prej natyre gjatë 
ndërzimit dhe/ose rekombinimit natyror. 
Brenda kuptimit të këtij definicioni, modifikim gjenetik paraqitet së paku gjatë 
përdorimit të teknikave të gjenetikës të cilat, ku përveç tjerash, janë: 

1. teknikat rekombinuese ADN që përdorin sisteme vektorë; 
2. teknikat që përfshijnë futjen direkte në organizëm të materialit të 

trashëgueshëm të përgatitur jashtë organizimit përfshirë mikro-injektimin, 
makro-injektimin dhe mikro-enkapsulimin. 

1. fuzioni qelizor (përfshirë fuzionin e protoplastës); ose  
2. teknikat e hibridizimit kur qelizat e gjalla me kombinimet e reja të materialeve 
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të trashëgueshme gjenetike formohen përmes fuzionit të dy ose më shumë 
qelizave me anë të metodave që nuk paraqiten në mënyrë natyrore.  

Teknikat që nuk konsiderohen të rezultojnë në modifikim gjenetik, me kusht që ato nuk 
involvojnë përdorimin e molekulave rekombinuese ADN ose OMG, janë 

1. induksioni poliploid,  
2. mbarësimi in vitro,  
3. konjugimi, transduksioni, transformimi ose cilido proces tjetër natyror. 
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LIGJI Nr. 04/L-008 
PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon dhe përcakton organizimin, fushëveprimin, format e punës dhe 
funksionimin e përgjithshëm të Këshillit ekonomiko-social, si dhe përcaktimin e 
kushteve dhe kritereve për përfaqësimin e partnerëve social në këtë organ trepalësh. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjithë partnerët social në nivel nacional, të 

cilët në KES-ë përfaqësohen nga: 
1.1. Organizatat e të punësuarve (sindikatat);  
1.2. Organizatat e punëdhënësve; dhe  
1.3. Qeveria e Kosovës.  

 
Neni 3 

Qëllimi i themelimit të Këshillit Ekonomiko-Social 
 
Këshilli Ekonomiko-Social (KES), themelohet me qëllim të vendosjes dhe zhvillimit të 
dialogut social në Republikën e Kosovës për të punësuarit dhe punëdhënësit, për 
çështje të rëndësisë së veçantë, të cilat kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të tyre 
ekonomike, sociale dhe profesionale, që realizohen, përmes zgjidhjeve të kontesteve 
me marrëveshje dypalëshe apo trepalëshe. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  
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1.1. Partnerë social - përfaqësuesit e organizatave të punësuarve (sindikatat), 
përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve dhe autoritetet qeveritare të 
Republikës së Kosovës;  

1.2. Dialogu socio-ekonomik - procesi demokratik i konsultimeve dhe i 
këmbimit të informatave në mes të përfaqësuesve të punëdhënësve, të 
punësuarve dhe të Qeverisë;  

1.3. Organizatat e të punësuarve - (sindikatat) - organizata të pavarura, 
vullnetare të të punësuarve, të themeluara për realizimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të punëtorëve;  

1.4. Organizatat e punëdhënësve - organizata në të cilat punëdhënësit 
bashkohen vullnetarisht, për mbrojtjen e interesave të tyre;  

1.5. Organet profesionale të KES-it - organe të Këshillit Ekonomiko-Social, të 
cilat zgjedhën me qëllim të shqyrtimit dhe përmbarimit të çështjeve të 
caktuara nga fusha e dialogut social; 

1.6. Sekretariati - organi i Këshillit ekonomiko-social, i cili e ndihmon KES-in 
në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij, përmes kryerjes së punëve 
organizative, administrative, operative dhe teknike;  

1.7. Ministria - Ministria përkatëse për punë dhe mirëqenie sociale;  
1.8. KES-i - Këshilli Ekonomiko-Social; 
1.9. OJQ - Organizatë Jo-Qeveritare. 

 
Neni 5 

Këshilli Ekonomiko-Social 
 
1. Këshilli Ekonomiko-Social (në tekstin e mëtutjeshëm “KES”), është organ i nivelit 

nacional, i cili udhëheq konsultimet dhe bënë propozime organeve kompetente për 
çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet e tjera që kanë të 
bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës.  

2. KES-i si organ më i lartë trepalësh është apolitik dhe funksionon si i pavarur, pa 
ndikim të ndonjë grupacioni apo interesi politik që vjen nga jashtë.  

 
Neni 6 

Përbërja e Këshillit Ekonomiko-Social 
 
1. KES-i përbëhet prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve, të cilët në këtë organ 

përfaqësojnë interesat e Organizatave të punësuarve, Organizatave të 
punëdhënësve dhe Qeverisë.  

2. KES-i përbëhet nga:  
2.1. pesë (5) përfaqësues të cilët caktohen nga Organizatat e të punësuarve;  
2.2. pesë (5) përfaqësues të cilët caktohen nga Organizatat e punëdhënësve; dhe  
2.3. pesë (5) përfaqësues të cilët caktohen nga Qeveria e Kosovës.  

3. Përfaqësimi në KES i Organizatave të të punësuarve dhe Organizatave të 
punëdhënësve, përcaktohet në përputhje me kushtet dhe kriteret e parapara në 
nenin 7 të këtij ligji.  
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Neni 7 
Kushtet dhe kriteret për përfaqësim në KES 

 
1. Kushtet dhe kriteret për përfaqësimin në KES, për Organizatat e të punësuarve, 

janë:  
1.1. numri i përgjithshëm i anëtarëve, i vërtetuar përmes dëshmisë (deklaratave 

personale, librezës së anëtarësisë, etj.) dhe pagesës së anëtarësisë sindikale, i 
cili nuk mund të jetë më i vogël se 10%, nga numri i tërësishëm i të 
punësuarve në Republikën e Kosovës;  

1.2. numri i marrëveshjeve kolektive të lidhura me ndërmarrjet apo institucionet 
e ndryshme;  

1.3. numri i degëve sindikale, të anëtarësuara në format e organizimit sindikal në 
nivel nacional, të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES-ë;  

1.4. numri i zgjidhjes së kontesteve të punës dhe kontesteve të tjera përmes 
marrëveshjeve kolektive dhe ndërmjetësimit;  

1.5. anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare të punëtorëve.  
2. Kushtet dhe kriteret për përfaqësim në KES-ë për Organizatat e punëdhënësve 

janë: 
2.1. numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të anëtarësuara, i cili nuk mund të jetë 

më i vogël se 10% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të regjistruara 
në Administratën Tatimore të Republikës së Kosovës;  

2.2. numri i punëtorëve të punësuar në ndërmarrjet e anëtarësuara në Organizatat 
e punëdhënësve të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES-ë;  

2.3. numri i zgjidhjes së kontesteve të punës dhe kontesteve tjera, përmes 
marrëveshjeve kolektive dhe ndërmjetësimit;  

2.4. numri i ndërmarrjeve dhe subjekteve tjera ekonomike të cilat drejtpërsëdrejti 
ndikojnë në nxitjen e punësimit dhe zbutjen e papunësisë;  

2.5. anëtarësimi në Organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve.  
3. Institucionet e Republikës së Kosovës, në Këshillin Ekonomiko-Social, 

përfaqësohen nga ministrat e këtyre ministrive:  
3.1. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale;  
3.2. Ministri i Financave;  
3.3. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë;  
3.4. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe  
3.5. Ministri i Shëndetësisë.  

4. Ministria do të shpall ftesë publike për përfaqësimin në KES-ë, për organizatat e të 
punësuarve dhe organizatat e punëdhënësve të nivelit nacional, që veprojnë dhe 
punojnë në Republikën e Kosovës.  

5. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në afat prej gjashtë (6) muajsh pas hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, nxjerr akt nënligjor për përbërjen e komisionit përzgjedhës për 
anëtarët e KES-it, nga organizatat e të punësuarve dhe të punëdhënësve.  

 
Neni 8 

Funksionet e KES-it 
 
1. Funksionet e Këshillit Ekonomiko-Social janë:  
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1.1. këshillimi dhe udhëzimi i institucioneve të Republikës së Kosovës, në 
krijimin dhe realizimin e politikave të punës, mirëqenies sociale dhe 
politikave ekonomike;  

1.2. nxitja e konsultimeve në mes palëve, si dhe nënshkrimi i kontratave dhe 
marrëveshjeve kolektive, në nivel nacional;  

1.3. aktivitete të tjera të dialogimit ekonomiko-social, për zhvillimin dhe 
avancimin e politikave të punës dhe mirëqenies sociale në Republikën e 
Kosovës.  

 
Neni 9 

Detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e KES-it 
 
1. KES-i me qëllim të realizimit të suksesshëm të funksioneve të tij, është përgjegjës 

dhe kompetent, për: 
1.1. krijimin, zhvillimin dhe përparimin e dialogut social në Republikën e Kosovës;  
1.2. nismat ligjore për nxjerrjen apo ndryshimin dhe plotësimin e akteve ligjore 

dhe nënligjore nga fusha e punës dhe punësimit, mbrojtjes sociale dhe 
politikave ekonomike në përgjithësi;  

1.3. shqyrtimin dhe vlerësimin e politikave sociale si dhe ndërmarrjen e masave 
për krijimin e qëndrueshmërisë sociale në Republikën e Kosovës;  

1.4. nxitjen e ideve për zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve sociale në Kosovë;  
1.5. politikat e nxitjes së punësimit, zbutjen e papunësisë, konkurrencën, 

produktivitetin e punës, çmimet, pagat dhe pagën minimale të të 
punësuarave në Republikën e Kosovës;  

1.6. shqyrtimin e projektligjeve dhe akteve nënligjore nga fusha e punësimit dhe 
mbrojtjes sociale, me qëllim të ofrimit të rekomandimeve për Qeverinë dhe 
Kuvendin e Republikës së Kosovës;  

1.7. sigurimin e vlerësimeve dhe opinioneve për organet përgjegjëse lidhur me 
zbatimin e legjislacionit primar dhe sekondar nga fusha e punësimit dhe 
mbrojtjes sociale;  

1.8. vlerësimin e funksionimit të këshillave të punës në ndërmarrjet e sektorit 
privat, publik dhe format e tjera të organizimit statusor të ndërmarrjeve;  

1.9. ofrimin dhe sigurimin e rekomandimeve për parandalimin dhe eliminimin e 
tregut informal të punës në Republikën e Kosovës;  

1.10. si dhe për çështje të tjera të cilat mund të zgjidhen përmes dialogut socio- 
ekonomik.  

 
Neni 10 

Vlerësimet dhe rekomandimet e KES-it 
 
1. KES-i shqyrton projektligje, akte nënligjore dhe dokumente të tjera politike dhe 

strategjike, të cilat janë të rëndësishme për pozitën socio-materiale të të punësuarve 
dhe punëdhënësve.  

2. Vlerësimet dhe rekomandimet lidhur me dokumentin e shqyrtuar, nga paragrafi 1. i 
këtij neni, i paraqiten Ministrisë përkatëse e cila është përgjegjëse për çështjen e 
shqyrtuar në KES-ë.  
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3. Ministria përkatëse është e detyruar që në afatin prej tridhjetë (30) ditësh, nga dita 
e marrjes së vlerësimit-rekomandimit, ta informojë KES-in për qëndrimin e saj, 
lidhur me çështjen në fjalë.  

4. Në rastet kur vlerësimet-rekomandimet janë të papranueshme për Ministrinë 
përkatëse, KES-i mund t’ia paraqesë Qeverisë së Kosovës, vlerësimin-
rekomandimin lidhur me çështjen në fjalë.  

 
Neni 11 

Organet e KES-it 
 
1. Për zhvillimin dhe avancimin e dialogut socio-ekonomik në Republikën e 

Kosovës, KES-i themelon organet e veta.  
2. Organet e KES-it janë:  

2.1. komisionet profesionale të KES-it;  
2.2. grupet negociuese ad-hoc;  
2.3. sekretariati i KES-it.  

 
Neni 12 

Komisionet profesionale trepalëshe 
 
1. Në kuadër të KES-it, themelohen dhe funksionojnë këto komisione të përhershme 

profesionale trepalëshe:  
1.1. Komisioni për legjislacion;  
1.2. Komisioni për punësim dhe aftësim profesional;  
1.3. Komisioni për paga, çmime dhe pensione;  
1.4. Komisioni për mbrojtjen shëndetësore, të ambientit dhe sigurisë në punë për 

të punësuarit;  
1.5. Komisioni për financa, ekonomi dhe privatizim;  
1.6. Komisione apo grupe punuese ad-hoc, dhe  
1.7. Komisione të tjera profesionale për shqyrtimin e çështjeve të cilat janë 

kompetencë e KES-it.  
2. Komisionet profesionale trepalëshe, themelohen për të shqyrtuar dhe ofruar 

rekomandime për çështje të cilat janë kompetencë e tyre në takimet e KES-it dhe 
organeve tjera qeveritare, me qëllim të orientimit dhe zbatimit të politikave 
shtetërore në fushat të cilat i mbulojnë.  

3. Për arritjen e objektivave, çdo komision mund të angazhojë profesionistë të 
kualifikuar të fushës për të cilën është kompetent.  

4. Përbërja e komisioneve përcaktohet nga KES-i, dhe kjo përbërje nuk mund të ketë 
më shumë se nëntë (9) anëtarë.  

5. Takimet e komisioneve, kryesohen nga kryesuesi i komisionit.  
6. Kryesuesi i Komisionit caktohet nga KES-i, ndërsa anëtarët caktohen nga 

udhëheqësit e tyre.  
7. Rregullat dhe procedurat e përcaktuara në Rregulloren për punën e KES-it, 

aplikohen edhe në punën e komisioneve dhe grupeve negociatore ad-hoc.  
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Neni 13 
Grupet negociatore ad-hoc 

 
1. Për zgjidhjen e konflikteve të ndryshme nga puna, mirëqenia sociale dhe çështjet 

ekonomike, përfaqësuesit e Këshillit Ekonomiko-Social formojnë grupe 
negociatore ad-hoc.  

2. Grupet negociatore ad–hoc të themeluara në KES-ë, përbëhen nga secila palë e 
përfaqësuar në KES-ë.  

3. Grupet negociatore ad–hoc janë përgjegjëse për përpilimin e rekomandimeve 
përfundimtare për KES-in, lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me negociatat nën 
mandatin e tyre.  

4. Grupet negociatore ad-hoc i kryeson përfaqësuesi i autorizuar nga KES-i.  
 

Neni 14 
Sekretariati i KES-it 

 
1. Për funksionimin efikas dhe të ligjshëm të KES-it themelohet dhe funksionon 

sekretariati i KES-it, si organ administrativ profesional.  
2. Sekretariati i KES-it, duhet të ketë zyrën e vet me inventarin e nevojshëm për 

funksionimin normal të këtij organi.  
3. Sekretariati përbehet nga tre (3) zyrtarë, të cilët janë të zgjedhur nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës, Organizatat e të punësuarve (sindikatat) dhe Organizatat e 
punëdhënësve.  

4. Përfaqësimi në sekretariatin e KES-it, do të jetë konform forcës prezantuese në 
KES-ë.  

5. Sekretariati i KES-it është përgjegjës për kryerjen e punëve profesionale, 
administrative, teknike dhe operative për Këshillin Ekonomiko-Social si dhe 
organet të cilat i zgjedh KES-i.  

6. Punën e Sekretariatit e drejton udhëheqësi i sekretariatit, i cili për punën e vet dhe 
të sekretariatit i përgjigjet dhe i raporton kryesuesit të KES-it  

7. Për përmbarimin e suksesshëm të funksioneve, detyrave dhe përgjegjësive të KES-
it, të përcaktuara në nenin 8 dhe 9 të këtij ligji, sekretariati duhet të bashkëpunojë 
me të gjitha strukturat organizative të KES-it, si dhe me organizma tjerë me 
interes.  

 
Neni 15 

Burimet financiare për punën e KES-it 
 
1. Buxheti për fushëveprimin e KES-it, përbëhet nga:  

1.1. mjetet financiare të buxhetit të Republikës së Kosovës;  
1.2. kontributet vullnetare të Organizatave të punëdhënësve dhe të punësuarve; 

dhe  
1.3. donacionet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.  

2. Mjetet nga buxheti i Republikës së Kosovës, do të përdorën për mbulimin e 
shpenzimeve për të gjitha aktivitetet e KES-it.  

3. Mjetet financiare të grumbulluara nga kontributet e Organizatave të punëdhënësve 
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dhe të punësuarve do të përdoren për financimin e seminareve, vizitave studimore, 
organizimin e konferencave dhe për çështjet e tjera të cilat janë me interes për 
organizatat e lartpërmendura.  

4. Në afatin ligjor KES-i bën propozimin dhe miratimin paraprak të projektbuxhetit 
vjetor, dhe nëpërmjet Ministrisë ia propozon atë për miratim Qeverisë së Kosovës.  

5. Për angazhimin, kontributin dhe punën efikase të KES-it, anëtarët e KES-it kanë të 
drejt në kompensim mujor.  
5.1. ky kompensim është 10% nga paga mujore (bruto), e ministrave në 

Qeverinë e Republikës së Kosovës;  
5.2. kompensimi mujor nuk i takon anëtarit të KES-it, atëherë kur ai nuk merr 

pjesë në një takim të KES-it.  
6. Për angazhimin, kontributin dhe punën efikase të komisioneve të përhershme 

profesionale, anëtarët e komisioneve, kanë të drejtë në kompensim mujor.  
6.1. ky kompensim është 10% nga paga mujore bruto të sekretarit të përhershëm 

të ministrive në Qeverinë e Republikës së Kosovës;  
6.2. kompensimi mujor nuk i takon anëtarit të komisioneve të përhershme 

profesionale, atëherë kur ai nuk është i pranishëm, së paku, në dy (2) takime 
të caktuara nga komisionet e përhershme profesionale.  

7. Anëtarët e grupeve punuese dhe grupeve negociatore ad–hoc për angazhimet e tyre 
në këto grupe mund të kompensohen me vendim të veçantë të KES-it.  

8. Shuma mujore e kontributeve për organizatat e punëdhënësve dhe të punësuarve, 
që duhet të paguajnë për KES-in, do të përcaktohet me akt të veçantë të nxjerrë nga 
KES-i.  

 
Neni 16 

Mënyra e punës në KES-ë 
 
1. Takimet e KES-it janë të hapura dhe udhëhiqen nga kryesuesi i KES-it. Në 

mungesë të tij atë e zëvendëson zëvendësi i tij.  
2. Kryesuesi i KES-it e përfaqëson këtë organ, lidhë punë juridike, nënshkruan akte, 

marrëveshje dhe kontrata, menaxhon me mjete financiare të KES-it, si dhe është 
përgjegjës për ligjshmërinë e punës së KES-it.  

3. Funksionin e Kryesuesit të KES-it, me rrotacion do ta ushtrojnë, përfaqësuesit e 
Republikës së Kosovës, përfaqësuesit e organizatave të punësuarve (sindikatave), 
dhe përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve.  

4. KES-i për punën e vet dhe qëndrimet e marra lidhur me çështjet e caktuara, për të 
cilat paraqet vlerësime apo rekomandime mund ti informojë publikun, përmes 
mjeteve të informimit.  

5. Format e punës për këtë organ, në mënyrë të detajizuar do të rregullohen dhe 
përcaktohen me rregulloren për punën të KES-it.  

 
Neni 17 

Marrja e vendimeve në KES 
 
1. Vendimet e KES –it miratohen me 2/3 e votave të anëtarëve të përhershëm të KES- 

it. 
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2. Në takimet e veta KES-i mund të ftojë OJQ-ë të ndryshme dhe persona të 
respektuar (shkencëtarë, ekspertë, profesionistë dhe analistë), për zgjidhjen dhe 
vendosjen e ndonjë çështjeje të rëndësishëm, të cilët nuk kanë të drejtë vote.  

3. Të gjithë anëtarët e përfaqësuar në KES-ë kanë të drejtën e një vote.  
4. Gjatë votimeve, anëtarët e përhershëm votojnë me votim të fshehtë, ndërsa 

kryesuesi i njofton me rezultatet e votimit në takimi.  
5. Kryesuesi i KES-it, mund të vendosë që të gjithë partnerët social të votojnë me 

votim të hapur, kur kanë të bëjnë me çështjet procedurale dhe teknike.  
 

Neni 18 
Organizimi i takimeve 

 
1. Këshilli Ekonomiko-Social i mban takimet e veta të rregullta, së paku një herë në 

muaj.  
2. Për shqyrtimin e çështjeve emergjente të dialogut social, të cilat janë të rëndësisë 

së veçantë, për partnerët social, KES-i mund të mbajë edhe mbledhje të 
jashtëzakonshme.  

3. Takimet e rregullta dhe të jashtëzakonshme thirren nga kryesuesi i KES-it.  
 

Neni 19 
Udhëheqja 

 
1. Mbledhjet e KES-it udhëhiqen nga kryesuesi, i cili do të zgjidhet në përputhje me 

dispozitat e paragrafit 3. të nenit 17 të këtij ligji.  
2. Kryesues i KES-it në vitin e parë pas miratimit të këtij ligji dhe themelimit të këtij 

organi do të jetë përfaqësuesi i Qeverisë, përkatësisht Ministri i Ministrisë 
përkatëse për punë dhe mirëqenie sociale, i cili pasohet në mënyrë rotative nga 
përfaqësuesi i punëdhënësve dhe nga përfaqësuesi i të punësuarve.  

3. Mandati i Kryesuesit të KES-it zgjat një (1) vit.  
 

Neni 20 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesuesit 

 
1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryesuesit të KES-it janë:  

1.1. të drejtojë takimet e KES-it, sipas dispozitave të këtij ligji, Rregullores për 
punën e KES-it dhe akteve tjera nënligjore;  

1.2. të propozojë rendin e ditës dhe konkluzionet nga takimet e KES-it;  
1.3. të informojë Qeverinë, përmes Ministrit të Ministrisë përkatëse për punë dhe 

mirëqenie sociale për rekomandimet e KES-it, si dhe për mendimet dhe 
qëndrimet e organizatave të të punësuarve dhe punëdhënësve;  

1.4. të përgatisë raport vjetor për punën e KES-it, si dhe  
1.5. detyra të tjera të përcaktuara me Rregulloren për zhvillimin e punimeve të 

KES-it dhe me akte tjera nënligjore.  
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Neni 21 
Emërimet dhe shkarkimet në KES-ë 

 
1. Secili partner social emëron përfaqësuesit e vet në KES-ë, sipas rregullave për 

zgjedhje dhe emërime.  
2. Mandati i anëtarëve të KES-it zgjat katër (4) vjet, të cilët po ashtu mund të 

riemërohen.  
3. Mandati i anëtarëve të KES-it ndërpritet me  

3.1. dorëheqje;  
3.2. skadimin e afatit për emërimin e tij;  
3.3. nëse është dënuar së paku me gjashtë (6) muaj burgim;  
3.4. me shkarkim;  
3.5. për shkaqe shëndetësore; dhe  
3.6. në rast vdekje.  

 
Neni 22 

Zbatimi i Ligjit 
 
Me propozimin e kryesuesit të KES-it, për zbatimin e drejtë dhe të plotë të këtij ligji, 
në afatin prej gjashtë (6) muajsh, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, sekretariati i KES-it 
është i detyruar t’i përgatitë aktet e nevojshme nënligjore, të cilat në takimet e veta do 
t’i shqyrtojë dhe miratojë ky organ. 
 

Neni 23 
Shfuqizimi i legjislacionit të aplikueshëm 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen dispozitat e Udhëzimit Administrativ për 
themelimin e këshillit konsultativ trepalësh dhe dispozitat e Vendimit nr. 09/57 të datës 
13.03.2009, të nxjerrë nga Qeveria e Kosovës, si dhe çdo dispozitë tjetër ligjore e cila 
është në kundërshtim me këtë ligj. 
 

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-008 
21 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-010-2011, datë 03.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 10 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 



 
Ligjet administrative 

 270 

LIGJI Nr. 04/L-011 
PËR ORGANIZIMIN SINDIKAL NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR ORGANIZIMIN SINDIKAL NË KOSOVË 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të rregullojë dhe të përcaktojë të drejtat dhe liritë e të 

punësuarëve për themelimin dhe organizimin e lirë dhe vullnetar në organizata 
sindikale në sektorin publik dhe privat, me qëllim të përfaqësimit dhe mbrojtjes së 
interesave ekonomike, sociale dhe profesionale të punëtorëve nga puna dhe 
marrëdhënia e punës.  

2. Me këtë ligj nuk rregullohen të drejtat dhe liritë për veprim dhe organizim sindikal 
në Forcën e Sigurisë së Kosovës, dhe shërbime të tjera të përcaktuara me ligj të 
veçantë.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Sindikatat - organizata të pavarura, që krijohen si bashkim vullnetar të të 
punësuarve, qëllimi i të cilave është përfaqësimi dhe mbrojtja e të drejtave 
ligjore dhe interesave ekonomike, sociale dhe profesionale të anëtarëve të 
tyre;  

1.2. Organizatë sindikale - çdo organizatë e të punësuarëve e krijuar në formë 
të shoqatës apo njësisë organizative te federatës, konfederatës, e cila ka për 
qëllim të përfaqësojë dhe mbrojë interesat e punëtorëve të bashkuar në 
organizata sindikale;  

1.3. Organizata e punëdhënësve – organizata në të cilën punëdhënësit 
bashkohen në bazë të vullnetit të lirë për mbrojtjen e interesave të tyre;  

1.4. Liria sindikale - e drejta civile e të punësuarëve që të krijojnë dhe të 
bashkojnë organizata sindikale të cilat i organizojnë lirshëm aktivitetet, 
administrimin dhe veprimtarinë sindikale për të mbrojtur interesat e tyre;  
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1.5. Statuti i sindikatës - akti më i lartë juridik i sindikatës, me të cilin 
rregullohet dhe përcaktohet fushëveprimi, parimet themelore të punës, 
organizimi sindikal, të drejtat dhe detyrat e anëtarëve, si dhe përbërja dhe 
funksionimi i organeve drejtuese sindikale;  

1.6. Shoqata sindikale - organizata themelore sindikale e të punësuarëve të 
anëtarësuar vullnetarisht, e cila ka për qëllim mbrojtjen e interesave të 
punëtorëve të një subjekti juridik;  

1.7. Federata sindikale - organizata sindikale e përbërë prej shoqatave sindikale 
të anëtarësuara vullnetarisht, e cila ka për qëllim mbrojtjen e interesave të 
grupacionit të caktuar të punëtorëve;  

1.8. Konfederata sindikale - organizata sindikale e bashkimit vullnetar të 
federatave sindikale me qëllim të realizimit dhe mbrojtjes së interesave të 
anëtarëve sindikal;  

1.9. MPMS - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS);  
1.10. ONP - Organizata Ndërkombëtare e Punës;  
1.11. KNS - Konfederatat Ndërkombëtare të Sindikatave;  
1.12. KSE - Konfederatat e Sindikatave Evropiane;  
1.13. Sindikata përfaqësuese - organizata sindikale me numër më të madh të 

anëtarëve të punësuar e nivelit përkatës.  
 

Neni 3 
E drejta për bashkim 

 
1. Të punësuarit kanë të drejtë sipas vullnetit të tyre të themelojnë organizata sindikale 

dhe të anëtarësohen dhe bashkohen në to, sipas këtij ligji, Statutit Sindikal dhe 
standardeve ndërkombëtare sindikale dhe Konventave Ndërkombëtare të ONP-së.  

2. Të punësuarit kanë të drejtë sipas vullnetit të tyre të formojnë organizata sindikale 
dhe të bashkohen në federata dhe konfederata sipas kushteve dhe parimeve të 
përcaktuara në aktet e organizatës sindikale;  

3. Organizatat sindíkale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni mund të themelohen pa 
kurrfarë pëlqimi nga autoritetet qeveritare dhe punëdhënësit.  

 
Neni 4 

E drejta për anëtarësim në organizatë sindíkale 
 
1. I punësuari vendos lirishëm për antarësimin në organizatë sindikale.  
2. Askush nuk duhet të jetë i diskriminuar, apo ti cenohen të drejtat e të punësuarit 

për shkak të anëtarësimit, mosanëtarësimit në organizatë sindikale, për aktivitet 
sindikal në organizatën sindikale. 

3. Autoritetet qeveritare, nuk mund të ndërhyjnë në kufizimin e të drejtave dhe lirive 
sindikale ndaj të punësuarve apo të pengojnë ushtrimin e lirshëm të aktiviteteve në 
sindikata. 
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Neni 5 
Organizatat me veprimtari të dryshme 

 
1. Organizatat sindikale mund të themelohen sipas veprimtarive të njëjta, ose sipas 

veprimtarive të ndryshme në të cilat ndërlidhen interesat e të punësuarëve;  
2. Organizatat sindikale me veprimtari të njëjtë dhe me veprimtari të ndryshme kanë 

të drejtë të bashkohen dhe të bashkëpunojnë me organizatat sindíkale 
ndërkombëtare, të themeluara për interesat dhe të drejtat e përbashkëta të të 
punësuarëve.  

 
Neni 6 

Themelimi i organizatave sindikale 
 
1. Të punësuarëve i’u garantohet liria e organizimit dhe veprimit sindikal.  
2. Sindikatat themelohen për mbrojtjen e të drejtave të të punësuarëve dhe lirive 

sindikale.  
3. Të punësuarit kanë të drejtë në bazë të vullnetit të lirë, të themelojnë sindikatën 

dhe të anëtarësohen në të, sipas kushteve të cilat janë të përcaktuara me këtë ligj 
dhe statut.  

4. Organizatat sindikale kanë të drejtë, që aktivitetin e tyre ta realizojnë në pajtim me 
aktet normative, të zgjedhin vullnetarisht përfaqësuesit e tyre, të organizojnë 
administratën, të zhvillojnë aktivitetet sindikale dhe të hartojnë programe 
sindikale.  

 
Neni 7 

Krijimi i kushteve për veprim sindikal nga punëdhënsi 
 
1. Punëdhënësi duhet të krijojë kushte dhe lehtësira të nevojshme për përfaqësuesit e 

zgjedhur të organizatave sindikale, për veprim sindikal të të punësuarëve;  
2. Për krijimin e kushteve të volitshme për veprim sindikal, punëdhënësi duhet të 

angazhohet në:  
2.1. lejimin e qarkullimit në mjediset e ambinetit të punës;  
2.2. lejimin e shpërndarjes së njoftimeve, broshurave, publikimeve dhe 

dokumenteve të tjera të organizatës sindikale për aktivitete sindikale;  
2.3. ligurimin e kohës së nevojshme për aktivitet sindikal brenda dhe jashtë 

vendit;  
2.4. krijimin dhe ofrimin e lehtësirave për grumbullimin e mjeteve të kuotizimit 

si; dhe  
2.5. krijimin e kushteve optimale për funksionimin e sindikatës, duke përfshirë 

organizimin e mbledhjeve dhe takimeve të ndryshme sindikale.  
 

Neni 8 
Qëllimi i themelimit të sindikatës 

 
1. Qëllimi kryesor i themelimit të sindikatave është:  

1.1. krijimi i kushteve dhe standardeve më të mira të punës së të punësuarve;  
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1.2. mbrojtja e të drejtave ligjore, ekonomike, sociale, profesionale, për të 
punësuarit;  

1.3. avancimi dhe zhvillimi i dialogimit social mes partnerëve social.  
2. Me qëllim të realizimit të interesave të njëjta si dhe fuqizimit të sindikatës për 

avancimin dhe zhvillimin e dialogut social me partnerët social, sindikatat mund të 
organizohen në vijën vertikale në Shoqata, Federata dhe Konfederata Sindikale.  

 
Neni 9 

Anëtarësimi në sindikatë 
 
1. Anëtar i sindikatës mund të jetë çdo i punësuar që sipas ligjit në fuqi ka plotësuar 

moshën e punësimit, përveç punëdhënësit.  
2. Anëtarësimi në sindikatë bëhet sipas vullnetit të lirë të të punësuarit.  
3. Gjatë aplikimit për anëtarësim duhet të jepet deklarata me shkrim, si dhe të 

plotësohet formulari i cili duhet të këtë emrin dhe mbiemrin, gjininë, ditëlindjen, 
vendbanimin, adresën, profesionin, vendin e punës dhe nënshkrimin e anëtarit.  

4. Anëtarit të sindikatës i jepet kartela e anëtarësisë, si dëshmi për anëtarësim.  
5. Anëtari i sindikatës është i obliguar të paguajë rregullisht anëtarësinë mujore 

sindikale, në shumën të cilën e cakton organi kompetent i sindikatës.  
6. Anëtari i një sindikate, nuk mund të jetë njëkohësisht edhe anëtar i sindikatës 

tjetër. 
7. Me nënshkrimin personal të deklaratës për anëtarësim nga të punësuarit, krijohen 

raporte të të drejtave dhe detyrimeve për anëtarin e sindikatës sipas Statutit. 
 

Neni 10 
Zgjedhjet në sindikatë 

 
1. Të gjithë anëtarët e sindikatës kanë të drejtë të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur.  
2. Të drejtën për tu zgjedhur nuk do ta gëzojnë anëtarët të cilët:  

2.1. kanë pozita menaxheriale;  
2.2. janë të zgjedhur dhe të emëruar në organet e pushtetit lokal dhe qendror;  
2.3. janë të zgjedhur në strukturat udhëheqëse të partive politike.  

3. Anëtarët e zgjedhur mund të japin dorëheqje apo të shkarkohen nga detyra nga 
organi i cili i ka zgjedhur në pajtim me dispozitat ligjore.  

 
Neni 11 

Pushimi i anëtarësisë sindikale 
 
1. Anëtarit të sindikatës do t’i pushojë anëtarësia sipas Ligjit dhe Statutit Sindikal në 

këto raste:  
1.1. kur anëtari largohet nga organizata sindikale me vullnet të shprehur me 

deklaratë me shkrim;  
1.2. kur anëtari vepron në kundërshtim me Ligjin, Statutin dhe aktet e tjera 

sindikale;  
1.3. kur anëtari nuk e paguan anëtarësinë tre (3) muaj me radhë;  
1.4. në rastin e pensionimit të të punësuarit;  
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1.5. kur anëtari vdes.  
2. Shoqata sindikale e cila nuk i kryen detyrimet e kuotizimit apo detyrimet e tjera 

ligjore dhe statutare brenda periudhës tre (3) mujore, përjashtohet nga Federata 
Sindikale;  

3. Federata Sindikale e cila nuk i kryen detyrimet e kuotizimit apo detyrimet e tjera 
ligjore dhe statutare brenda periudhës tre (3) mujore, përjashtohet nga Konfederata 
Sindikale;  

4. Të dhënat nga paragrafi 2. dhe 3. të këtij neni, do t’i konstatojë shërbimi 
kompetent financiar i Federatës, përkatësisht Konfederatës Sindikale.  

 
Neni 12 

Kushtet dhe kriteret për regjistrimin e sindikatave 
 
1. Organizatat e punëtorëve (Shoqata, Federata dhe Konfederata Sindikale) për 

zyrtarizimin e fushëveprimit të tyre, duhet të aplikojnë për regjistrim në organin 
përgjegjës të Ministrisë përkatëse për Punë dhe Mirëqenie Sociale. 

2. Shoqata Sindikale, si njësi themelore organizative, mund të regjistrohet në MPMS, 
nëse ka së paku dhjetë (10) anëtarë sindikal.  

3. Federata Sindikale, mund të regjistrohet në MPMS-ë, nëse në kuadër të saj ka së 
paku dy (2) shoqata sindikale të veprimtarive të njëjta ose të ngjashme anëtarësia e 
të cilave është së paku 10% e të punësuarve në nivel të sektorit përkatës.  

4. Konfederata Sindikale, mund të regjistrohet në MPMS-ë, nëse në kuadër të saj 
veprojnë së paku dy (2) Federata Sindikale të veprimtarive të ndryshme, anëtarësia 
e të cilave është së paku 10% e të punësuarve në nivel të vendit.  

5. Sindikatat mund ta fillojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e vet, vetëm pasi të jenë 
regjistruar në MPMS-ë.  

 
Neni 13 

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim 
 
1. Sindikata në cilësinë e Shoqatës, Federatës apo të Konfederatës me rastin e 

aplikimit për t’u regjistruar në MPMS-ë, krahas kërkesës me shkrim duhet të 
prezentojë edhe këtë dokumentacion: 
1.1. statutin e Sindikatës (Shoqatës, Federatës apo të Konfederatës);  
1.2. procesverbalin e mbledhjes konstitutive të sindikatës;  
1.3. dokumentin për emërtimin, selinë, dhe llogon e sindikatës;  
1.4. regjistrin e anëtarëve sindikal, duke përfshirë emrin dhe mbiemrin, 

ditëlindjen, numrin e letërnjoftimit, nënshkrimet dhe adresat e anëtarëve 
sindikal;  

1.5. deklaratat për anëtarësim të anëtarëve sindikal në sindikatë;  
1.6. të dhënat e sakta për udhëheqjen sindikale, duke përfshirë emrin dhe 

mbiemrin, ditëlindjen, numrin e letërnjoftimit, telefonit dhe nënshkrimet e 
anëtarëve të udhëheqësisë sindikale;  

1.7. emërtimin e sindikatës i cili nuk duhet të jetë i njëjtë me sindikatat e 
regjistruara në MPMS-ë;  

1.8. ministria në raste të veçanta për verifikim, mund të kërkojë vërifikimin e 
deklaratave të anëtarëve sindikal.  
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Neni 14 
Procedurat e regjistrimit 

 
1. Kërkesa për regjistrimin e sindikatës së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, 

parashtrohet në organin përgjegjës për regjistrimin e sindikatave në MPMS-ë. 
2. Organi përgjegjës i MPMS-së, nëse vlerëson se janë përmbushur kushtet dhe 

kriteret për regjistrim të përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e tjera pozitive, në 
afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e aplikimit për regjistrim, nxjerr vendim në 
formë të shkruar, për regjistrimin e 

3. sindikatës. 
4. Organi përgjegjës i MPMS-së, kur vlerëson se ka mangësi në dokumentacion, 

kërkon nga përfaqësuesi i organizatës sindikale në afat prej tetë (8) ditësh nga dita 
e pranimit të kërkesës, të ofrojë dokumentacion shtesë me qëllim që të përmbushen 
kushtet dhe kriteret për regjistrim, të përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e tjera 
ligjore.  

5. Në rastet kur sindikata nuk i plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara për 
regjistrim, të përcaktuara me ligj, organi përgjegjës i MPMS-së nxjerr vendim për 
refuzimin e regjistrimit të sindikatës, duke informuar aplikuesin për arsyet e 
refuzimit.  

6. Kundër vendimit të MPMS-së, pala e pakënaqur, në afat prej tridhjetë (30) ditësh, 
mund të ushtrojë padi për fillimin e kontestit administrativ pranë gjykatës 
kompetente, nga dita e pranimit të vendimit.  

7. Ministria do të publikojë në Gazetën Zyrtare, listën e sindikatave të regjistruara.  
 

Neni 15 
E drejta e sindikatës pas regjistrimit 

 
1. Pas regjistrimit, sindikata ka të drejtë:  

1.1. t’i gëzojë të gjitha të drejtat e një personi juridik, në pajtim me dispozitat 
ligjore;  

1.2. t’i përfaqësojë anëtarët e vet para punëdhënësve dhe autoriteteve publike në 
lidhje me çdo çështje që përfshin negociatat kolektive për të punësuarit, 
veçmas në avancimin e dialogut social, të drejtave ekonomike e sociale, nga 
marrëdhënia e punës;  

1.3. t’i administrojë mjetet e saj për mbrojtjen e të drejtave të të punësuarëve.  
 

Neni 16 
Legjitimiteti sindikal 

 
1. Sindikata e regjistruar do të ketë cilësinë e personit juridik, me të drejtat dhe detyrat e 

caktuara me ligj, Statutin e Sindikatës dhe Konventat Ndërkombëtare të ONP-së.  
2. Sindikata duhet të këtë llogon e saj e cila do të jetë e graviruar në vulë dhe është e 

ndaluar të përdoret nga sindikatat e tjera.  
3. Sindikatën e përfaqëson kryetari i Sindikatës.  
4. Sindikata duhet të këtë konton bankare me autorizim, për financimin e 

veprimtarisë sindikale.  
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Neni 17 
E drejta e përfaqësimit 

 
1. E drejta e përfaqësimit sindikal përcaktohet sipas këtyre kritereve:  

1.1. regjistrimi i sindikatës në organin kompetent të MPMS.  
1.2. numrit të anëtarëve të regjistruar me fletëdeklaratat për anëtarësim dhe 

fletëpagesës së anëtarësimit.  
2. Sindikata do të fitojë të drejtën e përfaqësimit në lidhje të kontratave kolektive, 

lidhje të marrëvëshjeve me punëdhënësit, në kuadër të organit të dialogut social, në 
rast se ka së paku 10% të anëtarëve, nga totali i të punësuarve në nivel të 
ndërmarrjes, sektorit dhe nivel vendi. 

 
Neni 18 

Organet e sindikatës 
 
1. Sindikatat zgjedhin dhe formojnë organet e veta në pajtim me Statutin dhe aktet e 

tjera sindikale.  
2. Organet e sindikatës kryejnë veprimtarinë e tyre sipas Ligjit, Statutit, Konventave 

Ndërkombëtare dhe parimeve ndërkombëtare sindikale të KNS-së dhe KSE-së  
 

Neni 19 
Rregullimi i fushëveprimit sindikal 

 
Organizatat sindikale, fushëveprimin e vet e rregullojnë me Statut dhe akte të tjera të 
brendshme, në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 20 
Dialogu Social 

 
1. Partner social i punëdhënësit është Sindikata përfaqësuese.  
2. Sindikata përfaqësuese e nivelit përkatës në cilësinë e partnerit social negocion dhe 

nënshkruan Kontratat Kolektive të nivelit përkatës.  
3. Sindikatat jo përfaqësuese, mund të kontribuojnë në procesin e dialogimit social 

përmes rekomandimeve, opinioneve ose tryezave publike.  
 

Neni 21 
Burimet financiare të sindikatës 

 
1. Mjetet financiare për fushëveprimin sindikal sigurohen nga:  

1.1. kuotizacioni i anëtarësisë,  
1.2. donacionet e ndryshme,  
1.3. ndihmat solidare,  
1.4. të hyrat nga prona sindikale, dhe  
1.5. burimet e tjera që nuk janë në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe 

statutare.  
2. Punëdhënësi obligohet që të sigurojë inkasimin e kuotizimit të anëtarësisë në 
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mënyrë institucionale, ku mjetet nga kuota e anëtarësisë do të derdhen në 
xhirollogarinë e sindikatës përkatëse.  

3. Organizimet sindikale në nivel të Federatës dhe Konfederatës janë të obliguara që 
në fund të çdo viti fiskal, të bëjnë një auditim të jashtëm të mjeteve të shpenzuara. 

4. Mjetet financiare të anëtarësisë sindikale barten dhe shpenzohen në formën 
institucionale në pajtim me vendimin e organit kompetent të Shoqatës Sindikale, 
Federatës, përkatësisht Konfederatës. 

 
Neni 22 

Prona e sindikatës 
 
1. Pasuria e sindikatës është unike dhe e patjetërsueshme.  
2. Sindikata ka të drejtën e identifikimit të pasurisë dhe pronës.  
3. Organizatat sindikale kanë të drejtë në prona dhe pasuri të luajtshme dhe të 

paluajtshme, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Pronën.  
 

Neni 23 
Detyrat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të sindikatës 

 
Anëtarët e sindikatës duhet të marrin pjesë në punën dhe aktivitetet e sindikatës, t’u 
përmbahen parimeve dhe normave të statutit, të ruajnë imazhin dhe unitetin e 
sindikatës si dhe të paguajnë kuotën mujore të anëtarësisë sindikale. 
 

Neni 24 
Imuniteti i përfaqësuesve sindikal 

 
1. Ndalohet diskriminimi ndaj përfaqësuesve të organizatave sindikale.  
2. Për aktivitete sindikale, përfaqësuesit sindikal, pa pëlqimin e sindikatës nuk mund 

t’i:  
2.1. ndërpritet kontrata e punës;  
2.2. caktohet vend tjetër i punës;  
2.3. ulet pozita e vendit të punës;  
2.4. fillojë procedura disiplinore;  
2.5. zvogëlohet paga.  

3. Të zgjedhurit e lartë sindikal, kryetari dhe nënkryetarët e Federatës dhe 
Konfederatës sindikale, pas skadimit të mandatit për të cilin janë zgjedhur, e kanë 
të drejtën e rikthimit në vendet e punës në përputhje me përgatitjen profesionale 
dhe përvojën e punës.  

4. Të drejtat e përcaktuara me paragrafin 2., të këtij neni, do të jenë të zbatueshme në afat 
prej dy (2) viteve, pas përfundimit të mandatit të rregullt të përfaqësuesit sindikal.  

 
Neni 25 

Ndalimi i ndërhyrjes 
 
1. Ndalohet çdo akt ndërhyrjeje në krijimin e programeve sindikale, në zgjedhjen e 

përfaqësuesve sindikal, dhe në administrimin e organizatave sindikale nga autoritet 
qeveritare. 
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2. Ndalohet çdo akt ndërhyrjeje në krijimin, funksionimin ose administrimin e 
organizatave sindikale nga punëdhënësit ose organizatat e punëdhënësve.  

3. Organizatat sindikale mund t’i drejtohen gjykatës për veprime ndërhyrëse ose 
kërcënim ndaj tyre.  

4. Veprime ndërhyrëse konsiderohen:  
4.1. aktet që pengojnë krijimin, funksionimin ose administrimin e një organizate 

sindikale;  
4.2. aktet që dëmtojnë organizatën sindikale për shkak të përkatësisë ose 

veprimtarisë sindikale duke e diskriminuar;  
4.3. aktet që nxisin krijimin e organizatave sindikale nga punëdhënës ose 

organizata punëdhënësish, me qëllim të vendosjes së kontrollit të tyre.  
 

Neni 26 
E drejta për organizimin e Federatave dhe Konfederatave 

 
1. Organizatat sindikale kanë të drejtë të krijojnë Federata dhe Konfederata Sindikale, 

si dhe të drejtën për t’u anëtarësuar në to.  
2. Federatat apo Konfederatat Sindikale vendore kanë të drejtë të anëtarësohen në 

konfederata ndërkombëtare sindikale.  
 

Neni 27 
Presioni sindikal dhe e drejta në grevë 

 
1. Për realizimin e kërkesave sindikale lejohen format e presionit sindikal, si protestat 

dhe grevat e punëtorëve në pajtim me Konventat Ndërkombëtare, ligjet e 
aplikueshme dhe Statutin sindikal.  

2. E drejta në grevë është një e drejtë elementare e të punësuarve dhe organizmave 
sindikalë e cila në Kosovë garantohet me Ligjin për Greva.  

3. Gjatë organizimit të formave të presionit sindikal, ndalohet përdorimi i dhunës nga 
ana e të punësuarve.  

4. Ndalohet përdorimi i dhunës dhe marrja e masave ndëshkuese nga punëdhënësit, 
ndaj të punësuarve që kanë marrë pjesë në një protestë dhe grevë sindikale të 
ligjshme.  

 
Neni 28 

Kontestet sindikale 
 
1. Kontestet e ndryshme sindikale në mes të Federatës dhe Konfederatës, zgjidhen 

nga Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve, në kuadër të Konfederatës Sindikale, 
në bazë të parashtrimit të kërkesës nga palët e interesuara.  

2. Palët e pakënaqura mund të kërkojnë inicimin e procedurës, pranë organit më të 
lartë të Konfederatës i cili merr vendim përfundimtar.  
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Neni 29 
Zgjidhja e kontesteve sindikale 

 
1. Zgjidhjen e kontesteve eventuale në nivele të ndryshme të organizatave sindikale e 

bënë Komisioni i përbërë prej pesë (5) anëtarësh. Komisioni zgjidhet nga organet 
më të larta sindikale të nivelit përkatës.  

2. Komisioni nga radhët e veta zgjedh kryetarin.  
3. Gjatë punës, Komisioni mund të angazhojë ekspertë të fushave përkatëse, me 

qëllim të zgjidhjes së drejtë të kontestit.  
4. Organet e Federatave Sindikale janë të obliguara që t’i japin ndihmë, Komisonit në 

formën që ai e kërkon.  
5. Komisioni vendos me shumicën e votave të anëtarëve të zgjedhur dhe punon në 

bazë të këtij ligji, Statutit të Rregullores të Punës që ai e harton dhe miraton.  
 

Neni 30 
Mbrojtja e anëtarëve sindikal në Gjykatë 

 
Çdo organizatë sindikale e njohur si person juridik, mund t’i drejtohet Gjykatës për 
mbrojtjen e interesave të secilit prej anëtarëve të saj, për të obliguar punëdhënësin që të 
veprojë sipas dispozitave të ligjit në fuqi. 
 

Neni 31 
Dispozitat ndëshkimore 

 
1. Personi fizik, që nuk i përfill dispozitat e këtij ligji, në procedurë ligjore, do të 

dënohet me të holla prej dyqind (200) deri njëmijë (1000) Euro.  
2. Personi juridik, ose personi përgjegjës i personit juridik që nuk i përfill dispozitat e 

këtij ligji, në procedurë ligjore, do të dënohet me të holla prej pesëqind (500) deri 
tremijë (3000) Euro. 

3. Mjetet e grumbulluara nga gjobat e shqiptuara, barten në Buxhetin e Republikës së 
Kosovës.  

 
Neni 32 

Zbatimi i ligjit 
 
1. Ministri i MPMS-së do të nxjerrë akte nënligjore, për të siguruar implementimin e 

plotë të dispozitave të këtij ligji, jo më vonë se gjashtë (6) muaj, pas hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. 

2. Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji e bën Inspektorati i punës. 
 



 
Ligjet administrative 

 280 

Neni 33 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga publikimi në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-011 
28 korrik 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-015-2011, datë 09.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 11 / 26 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-078 
PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë që produktet e vendosura në treg të jenë të 

sigurta. 
2. Me këtë ligj përcaktohen kërkesat për sigurinë e përgjithshme të produkteve, 

detyrimet e prodhuesve dhe shpërndarësve, informimin e publikut, nxitjen e 
masave vullnetare si dhe mbikëqyrjen ndaj përmbushjes së kërkesave të 
përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 2 

Fusha e Zbatimit 
 
1. Ky ligj zbatohet për të gjitha produktet sikurse përkufizohen në këtë ligj. 

Dispozitat e këtij ligji zbatohen nëse nuk ka dispozita të tjera specifike po për këtë 
qëllim në legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë. 

2. Nëse ka dispozita të veçanta që rregullojnë kërkesat e sigurisë për produkte të 
caktuara, atëherë ky ligj zbatohet vetëm për ato aspekte dhe rreziqe apo kategori 
rreziqesh që nuk mbulohen nga ato dispozita. 

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Ministria - Ministria Përkatëse e Tregtisë dhe Industrisë. 
1.2. Ministër - Ministri përkatës i Tregtisë dhe Industrisë. 
1.3. Produkt – çdo produkt, përfshirë edhe ato në kontekstin e ofrimit të një 

shërbimi që është i destinuar për konsumatorët ose që në mënyre të 
arsyeshme mund te përdoret nga konsumatorët edhe pse jo i destinuar për ta, 
dhe që është vendosur në treg ose është i gatshëm për përdorim, me pagesë 
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ose jo, në kuadër të një aktiviteti tregtar, pavarësisht nëse është i ri, i 
përdorur ose i përpunuar. Ky përkufizim nuk përfshin produktet e përdorura 
të cilat furnizohen si antika ose për riparim apo për përpunim para se të 
përdoren, me kusht që furnizuesi e informon qartë personin që e merr 
produktin në lidhje me këtë. 

1.4. Produkt i sigurt – çdo produkt i cili, në kushtet normale apo arsyeshëm të 
parashikueshme të përdorimit, duke përfshirë kohëzgjatjen, sipas rastit 
vendosjen në përdorim, kërkesat për instalim dhe mirëmbajtje, nuk paraqet 
asnjë rrezik ose vetëm rreziqet minimale në përputhje me përdorimin e 
produktit e që konsiderohen të pranueshme dhe konsistente me nivelin e 
lartë të mbrojtjes për sigurinë dhe shëndetin e njerëzve, në veçanti duke 
marrë parasysh elementet e mëposhtme 1.4.1. deri 1.4.4. Fakti se mund të 
arrihen nivele më të larta sigurie apo se ka produkte të tjera më pak të 
rrezikshme nuk janë arsye për ta konsideruar një produkt “të rrezikshëm”. 
1.4.1. karakteristikat e produktit, përbërja e tij, paketimi, udhëzimet për 

montim dhe sipas nevojës për instalim dhe mirëmbajtje; 
1.4.2. ndikimi i tij në produkte të tjera, kur arsyeshëm parashikohet që ai 

do të përdoret me produkte të tjera; 
1.4.3. prezantimi i produktit, shënjimi i tij, vërejtjet dhe udhëzimet për 

përdorimin e tij, vendosjen dhe hedhjen apo asgjësimin pas 
përdorimit tij si dhe të gjitha llojet e shenjave tjera ose informatat 
për atë produkt; 

1.4.4. kategoritë e konsumatorëve të cilat i ekspozohen rrezikut kur përdorin 
një produkt të caktuar, veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit. 

1.5. Produkt i rrezikshëm - çdo produkt që nuk është në përputhje me 
përkufizimin në nën-paragrafin 1.4. të këtij neni. 

1.6. Rrezik serioz - çdo rrezik i cili kërkon intervenim të shpejtë të organit 
kompetent shtetëror, përfshirë edhe rrezikun pasojat e të cilit nuk janë të 
menjëhershme. 

1.7. Prodhues – nënkupton: 
1.7.1. prodhuesin e produktit i cili ka selinë në Republikën e Kosovës dhe 

çdo person juridik ose fizik i cili paraqitet si prodhues, që vendos në 
produkt emrin e tij, markën tregtare të tij apo ndonjë shenjë tjetër 
dalluese, ose ai i cili e përpunon produktin; 

1.7.2. përfaqësuesi i prodhuesit kur prodhuesi nuk ka seli ne Republikën e 
Kosovës, e kur nuk ka përfaqësues, importuesi i produktit; 

1.7.3. çdo person tjetër në zinxhirin e furnizimit, aktiviteti i të cilit mund të 
ndikojë në karakteristikat e sigurisë së produktit. 

1.8. Shpërndarës – çdo person juridik ose fizik tjetër në zinxhirin e furnizimit, 
aktiviteti i të cilit nuk ndikon në karakteristikat e sigurisë së produktit. 

1.9. Kthimi i produktit - çdo masë që synon të arrijë kthimin e produkteve të 
rrezikshme që janë shpërndarë tashmë apo u janë dërguar konsumatorëve 
nga prodhuesi ose shpërndarësi; 

1.10. Tërheqja e produktit - çdo masë të ndërmarr qëllimi i së cilës është 
ndërprerja e shpërndarjes, ekspozimit ose ofrimit të produktit të rrezikshëm. 

1.11. Imitim i rrezikshëm i produktit- produkti me dukje mashtruese, që nuk 
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është ushqim, por ka formë, erë, ngjyrë, dukje të jashtme, ambalazh, shenjë, 
vëllim ose madhësi për të cilat konsumatorët në veçanti fëmijët i vë në 
konfuzion për të zëvendësuar atë me ushqim dhe për shkak të kësaj e vënë 
në gojë ose e gëlltisin, që mund të paraqet rrezik dhe të shkaktojë, ngulfatje 
helmim ose edhe pengesa në traktin e tretjes. 

1.12. Standardi i harmonizuar evropian - standardi i miratuar në bazë të 
mandatit të Komisionit Evropian, të dhënat referuese të të cilit publikohen 
në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian. 

1.13. Standard i Kosovës - “SK” - një standard i cili është në dispozicion të 
publikut e që është miratuar nga Agjencia Kosovare e Standardizimit. 

 
Neni 4 

Kërkesat e përgjithshme për sigurinë e produkteve 
 
1. Prodhuesi është i detyruar të vendosë në treg vetëm produkte të sigurta. 
2. Produkti konsiderohet i sigurt kur plotëson standardet për sigurinë e produkteve 

sikurse kërkohet nga legjislacioni aktual në Republikën e Kosovës për sigurinë dhe 
konformitetin e produkteve. 

3. Produkti konsiderohet i sigurt për sa i përket rreziqeve dhe kategorive të rreziqeve, 
nëse plotëson kushtet e përcaktuara në përputhje me standardet e BE-së dhe që 
janë adoptuar si Standarde Kosovare, SK. Lista e tyre publikohet në faqen zyrtare 
të MTI-së. MTI është përgjegjëse për përditësim e kësaj liste. 

4. Konformiteti i një produkti me kriteret e përcaktuara për të plotësuar kërkesat e 
përgjithshme të sigurisë nuk duhet t’i pengojë autoritetet kompetente të vendosin 
kufizime për vendosjen e tij në treg apo të kërkojnë edhe tërheqjen apo kthimin kur 
ka prova se është i rrezikshëm pavarësisht nga konformiteti. 

 
Neni 5 

Detyrimet e prodhuesve dhe shpërndarësve 
 
1. Brenda fushës së aktivitetit të tyre, prodhuesit: 

1.1. duhet t’i japin konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë informacionin e 
nevojshëm në mënyrë që konsumatorët dhe përdoruesit e tjerë të mund të 
vlerësojnë rreziqet që mbart produkti gjatë kohës normale apo arsyeshëm të 
parashikueshme të përdorimit, kur këto rreziqe nuk janë të qarta pa 
paralajmërimin adekuat dhe të marrin masa kundër këtyre rreziqeve; 

1.2. në përputhje me karakteristikat e produkteve të cilat i ofrojnë, marrin masa 
që u mundësojnë atyre informim me kohë për rrezikun që mund të paraqesin 
produktet, dhe sipas nevojës tërheqin produktet nga tregu ose kthimin e 
produkteve nga konsumatorët në mënyrë që të shmangen rreziqet; 

1.3. .marrin masa për kthim të produkteve nga konsumatorët vetëm si mjetin e 
fundit, kur masat e tjera nuk janë të mjaftueshme për të parandaluar rreziqet 
e caktuara, kur prodhuesit e konsiderojnë të domosdoshme ose kur ata janë 
të detyruar të veprojnë sipas masave të ndërmarra nga organet kompetente. 

2. Masat e referuara në paragrafin 1. nën-paragrafi 1.2. të këtij neni përfshijnë: 
2.1. vendosjen e të dhënave për identitetin dhe detajet e prodhuesit në produkt 
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ose në ambalazhin e tij si dhe shënjimin e produktit ashtu që të mund të 
identifikohen qartë; 

2.2. kryerjen e testeve të mostrave të produkteve të cilat janë vendosur në treg në 
të gjitha rastet kur është e nevojshme, shqyrtimin e ankesave me shkrim, 
mbajtja e regjistrit për ankesat me shkrim si dhe informimi i shpërndarësve 
për aktivitetet e ndërmarra. 

3. Aktivitetet e përcaktuara në paragrafin 2. nën-paragrafi 2.2. të këtij neni prodhuesit 
duhet t’i ndërmarrin vullnetarisht ose me kërkesë të organit kompetent sipas nenit 
8 të këtij ligji. 

4. Informimi sipas paragrafit 1. nën-paragrafit 1.1. të këtij neni nuk i liron prodhuesit 
nga përmbushja e detyrimeve të tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

5. Shpërndarësit duhet të veprojnë me kujdesin e duhur në mënyrë që produktet të 
plotësojnë kërkesat e sigurisë. Shpërndarësit nuk duhet të ofrojnë produkte për të 
cilat e dinë ose duhet të dinin në bazë të të dhënave që ata posedojnë si 
profesionistë se nuk i plotësojnë kërkesat e sigurisë. Brenda fushës së aktivitetit të 
tyre, shpërndarësit duhet të marrin pjesë në monitorimin e sigurisë së produkteve të 
vendosura në treg, të shkëmbejnë dhe transmetojnë informacionet për rreziqet e 
produkteve, të ruajnë dhe të ofrojnë dokumentet e nevojshme për verifikimin e 
origjinës së produkteve dhe të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe 
prodhuesit për marrjen e masave për parandalimin e rreziqeve. 

6. Kur prodhuesit dhe shpërndarësit e dinë ose duhet të dinin, bazuar në të dhënat që 
posedojnë, se produkti që kanë vendosur në treg paraqet për konsumatorët rrezik 
që nuk është në përputhje me kërkesat e përgjithshme të sigurisë, duhet menjëherë 
të njoftojnë organet kompetente për rrezikun, si dhe për masat që kanë ndërmarrë 
për të parandaluar rrezikun për konsumatorët. 

7. Në qoftë se prodhuesit dhe shpërndarësit vlerësojnë se ekziston rreziku serioz, 
njoftimi i përcaktuar në paragrafin 6. të këtij neni duhet të përmbajë: 
7.1. të dhënat që mundësojnë identifikimin e produktit ose serinë e tij; 
7.2. përshkrimin e plotë të rrezikut që paraqet ai produkt; 
7.3. të gjitha informatat e nevojshme që disponohen për përcjellje të produktit; 
7.4. përshkrimin e aktiviteteve të ndërmarra për të parandaluar rrezikun ndaj 

konsumatorëve. 
8. Në marrjen e masave për të shmangur rreziqet që paraqiten nga produktet të cilat 

janë vendosur apo janë duke u vendosur në treg prodhuesit dhe shpërndarësit janë 
të detyruar të bashkëpunojnë me organet kompetente sipas procedurave që janë 
vendosur nga Ministria dhe në legjislacionin përkatës në fuqi. 

9. Komunikimi dhe njoftimet që prodhuesit dhe shpërndarësit i dërgojnë organeve 
kompetente rregullohen nga legjislacioni në fuqi dhe nga Ministria me akte 
nënligjore. 

 
Neni 6 

Nxitja e Masave Vullnetare 
 
Organi kompetent për mbikëqyrjen e sigurisë së përgjithshme të produkteve në mënyrë 
sistematike nxit prodhuesit dhe shpërndarësit që të bëjnë veprime vullnetare në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe mbështet krijimin e rregullave të praktikës së 
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mirë në sektorë të caktuar të sigurisë së produkteve me qëllim të vendosjes së 
produkteve të sigurta në treg. 
 

Neni 7 
Informimi i publikut dhe shkëmbimi i informacionit në situatat e ndërhyrjes së 

shpejtë 
 
1. Informimi i publikut mbi produktet e rrezikshme është përgjegjësi e organit 

kompetent në Ministri. 
2. Procedura dhe mënyra e informimit të publikut lidhur me produktet e rrezikshme 

rregullohet me akt nënligjor duke pasur parasysh: 
2.1. të drejtën e publikut për tu informuar; 
2.2. rëndësinë e informimit të publikut për produktet e rrezikshme; 
2.3. ruajtjen e sekretit të punës. 

3. Informacionet që kanë të bëjnë me karakteristikat e sigurisë së produkteve të cilat 
duhet të jenë në dispozicion të publikut, me qëllim që të mbrohet shëndeti dhe 
siguria e konsumatorëve nuk mund të konsiderohen sekret i punës. 

4. Shkëmbimi i informacionit për sigurinë e përgjithshme të produkteve dhe aktet 
nënligjore përkatëse do të jenë në përputhje edhe me legjislacionin aktual në 
Republikën e Kosovës që mbulojnë çështje të caktuara për mbrojtjen e shëndetit 
dhe sigurisë së konsumatorëve. 

5. Me qëllim që të sigurohet mbikëqyrja efektive e tregut për të siguruar nivel të lartë 
të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve, Ministria do të nxjerrë 
aktet nënligjore që përcaktojnë procedurat e informimit dhe të shkëmbimit të 
informacionit me organet e tjera të administratës shtetërore dhe të subjekteve 
ndërkombëtare lidhur me: 
5.1. shkëmbimin e informacioneve për vlerësimin e rreziqeve, produktet e 

rrezikshme, metodat e testimit; 
5.2. vendosjen e mbikëqyrjes dhe të procedurave të përbashkëta të testimit; 
5.3. masat që janë marrë kur janë evidentuar produktet e rrezikshme; 
5.4. ndërhyrjet që janë bërë ose që duhen bërë menjëherë sipas nivelit të rrezikut 

dhe pasojat e mundshme. 
 

Neni 8 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrja inspektuese e këtij ligji kryhet nga Inspektorati i Tregut në përputhje me 
kompetencat dhe detyrimet siç rregullohen nga legjislacioni në fuqi për inspektoratin 
dhe mbikëqyrjen e tregut. 
 

Neni 9 
Dispozitat ndëshkuese 

 
Dënimet dhe gjobat përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon 
inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut. 
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Neni 10 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij ligji do të nxjerrë akte 
nënligjore në afat prej dymbëdhjetë (12) muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 11 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-21 Për Sigurinë e 
Përgjithshme të Produkteve. 
 

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-078 
21 dhjetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-054-2011, datë 30.12.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 01 / 12 JANAR 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-189 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 04/L-078 

PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE 
 
 
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-078 
PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE 

 
Neni 1 

 
Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. riformulohet me tekstin si në vijim: 

1. Ky ligj zbatohet për të gjitha produktet, pavarësisht mënyrës së (tregtimit) 
shitjes, përfshirë këtu shitjen elektronike dhe atë në distancë. Dispozitat e këtij 
ligji do të zbatohen edhe për produktet siguria e përgjithshme e të cilave nuk 
është rregulluar me akt të veçantë. 

 
Neni 2 

 
Në nenin 3 të ligjit bazik pas paragrafit 1.13 shtohet paragrafi i ri 1.14. me tekstin si në 
vijim: 

1.14. Ndalim tregtimi – çdo masë të ndërmarrë për të ndaluar shpërndarjen, 
ekspozimin dhe ofrimin e produktit i cili vërtetohet se është i rrezikshëm për 
konsumatorët. 

 
Neni 3 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  

2. Produkti konsiderohet i sigurt nëse është në përputhje me kërkesat e 
standardeve të harmonizuara Evropiane të cilat janë të adaptuara si standarde 
të Kosovës që mbulojnë rreziqet dhe kategoritë përkatëse të rreziqeve të 
produktit në fjalë.  

2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Nëse nuk ka rregulla të veçanta (specifike) ose standarde sipas paragrafit 2. të 

këtij neni, përputhshmëria e produktit me kërkesat e përgjithshme të sigurisë 
vlerësohet në bazë të elementeve të mëposhtme:  
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4.1. standardet Kosovare, të adaptuara nga standardet përkatëse Evropiane, 
të ndryshme nga ato të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni;  

4.2. standardet e tjera Kosovare;  
4.3. rekomandimet e Komisionit Evropian të cilat ofrojnë udhëzime për 

vlerësimin e sigurisë së produkteve;  
4.4. udhëzuesit e hartuar për praktikat e mira në fushën e sigurisë së 

produktit që janë në fuqi në këtë sektor;  
4.5. nivelin e teknologjisë dhe artizanatit;  
4.6. nivelin e sigurisë që presin konsumatorët.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, pas paragrafit 4, shtohet paragrafi i ri 5. me tekstin si në 
vijim:.  
5. Ndalohet të prodhohen, importohen, eksportohen, ekspozohen dhe të vendosen 

në treg produktet e përcaktuara në nenin 3, paragrafi 1, nënparagrafi 1.5. dhe 
1.11. të ligjit bazik.  

 
Neni 4 

 
Pas nenit 4 të ligjit bazik shtohet neni i ri 4.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 4. A 
Masat për ndalimin ose kufizimin e vendosjes ne treg të produkteve të rrezikshme 
 

1. Inspektoriati në pajtim me nenin 6 të këtij ligji me vendim ndalon vendosjen e 
produkteve në treg përkatësisht urdhëron tërheqjen e tyre nga tregu dhe/ose 
kthimin e produkteve nga konsumatorët nëse vërteton që ato produkte 
rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin e konsumatorëve dhe të përdoruesve edhe 
nëse i plotësojnë dispozitat e nenit 4, paragrafit 3 të ligjit bazik dhe nenit 3 të 
këtij ligji. 

2. Në afat prej njëzet (20) ditëve nga data e publikimit të vendimit të 
inspektoratit me të cilin ndalohet ose kufizohet vendosja në treg apo importi i 
një produkti të caktuar apo grupi të produkteve që paraqesin rrezik serioz, 
organi kompetent për sigurinë e përgjithshme të produkteve nxjerr urdhëresë 
me të cilën përcakton mënyrën se si duhet të veprojnë prodhuesit apo 
distributorët.  

3. Inspektoriati në pajtim me nenin 8 të ligjit bazik gjatë mbikëqyrjes së zbatimit 
të urdhëresës sipas paragrafit 2 të këtij neni, është kompetent të ndërmerr të 
gjitha masat e përcaktuara në nenin 8 të ligjit bazik.  

 
Neni 5 

 
Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 2, pas nënparagrafit 2.2. shtohet nënparagrafi i ri 2.3. me 
tekstin si në vijim: 

2.3. Kthimi i produktit zbatohet si hap i fundit, kur:  
2.3.1. Masat tjera nuk mjaftojnë për të parandaluar rreziqet;  
2.3.2. vetë prodhuesit e konsiderojnë të nevojshme;  
2.3.3. prodhuesit janë të detyruar ta bëjnë këtë për shkak të masave të 

ndërmarra nga mbikëqyrja inspektuese.  
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Neni 6 
 
Neni 8 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
Mbikëqyrja e Tregut 

 
1. Mbikëqyrja inspektuese e tregut për zbatimin e këtij ligji kryhet nga Inspektorati 

i Tregut në përputhje me kompetencat dhe detyrimet e tyre të përcaktuara në 
këtë ligj dhe ligjit përkatës për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut. 

2. Inspektorët e tregut përveç kompetencave për të marrë masa që kanë të bëjnë 
me punën e tyre, në bazë të këtij ligji kanë edhe përgjegjësi të tjera plotësuese 
si në vijim: 
2.1. për çdo produkt:  

2.1.1. të kryejnë verifikimin e karakteristikave të produktit të cilat 
ndikojnë në sigurinë e tij edhe pas vendosjes në treg si produkt i 
sigurt, deri në fazën e fundit të përdorimit respektivisht 
konsumit;  

2.1.2. të kërkojnë të gjitha informacionet e nevojshme nga prodhuesit 
apo shpërndarësit;  

2.1.3. të marrin mostra për verifikimin e sigurisë së produkteve.  
2.2. për çdo produkt i cili në kushte të caktuara mund të paraqes rrezik:  

2.2.1. të urdhërojë shënjimin në mënyrë të qartë, të kuptueshme në 
gjuhët zyrtare me të dhënat për rreziqet që mund të paraqet 
produkti;  

2.2.2. të urdhërojë plotësimin e kushteve paraprake në mënyrë që 
vendosja në treg e produkteve të jetë e sigurt.  

2.3. për çdo produkt që mund të paraqes rrezik për persona të caktuar:  
2.3.1. të urdhërojë që ata të paralajmërohen për rrezikun në kohën e 

duhur dhe mënyrë të përshtatshme, duke përfshirë edhe 
publikimin e paralajmërimeve të veçanta.  

2.4. për çdo produkt që mund të jetë i rrezikshëm:  
2.4.1. përkohësisht të ndalojnë furnizimin për periudhën e nevojshme 

derisa të kryhet verifikimi për sigurinë e produktit.  
2.5. për çdo produkt të rrezikshëm:  

2.5.1. të ndalon vendosjen e tij në treg dhe të urdhëron masa përkatëse 
për të siguruar se ndalimi është duke u respektuar.  

2.6. për çdo produkt të rrezikshëm i cili është vendos në treg:  
2.6.1. urdhëron dhe mbikëqyrë tërheqjen e plotë të tij dhe njëkohësisht 

paralajmëron konsumatorët për rreziqet që paraqet produkti, 
përmes mjeteve të informimit;  

2.6.2. urdhëron dhe mbikëqyrë prodhuesit dhe shpërndarësit në 
kthimin e produktit nga konsumatorët dhe shkatërrimin e tij;  

2.6.3. urdhëron dorëzimin e produktit në gjendje të rregullt te 
konsumatori pasi ti ketë eliminuar defektet në atë produkt i cili 
mund të ketë shkaktuar dëme.  



 
Ligjet administrative 

 290 

3. Inspektorët e tregut ndërmarrin masat e përcaktuara në paragrafin 2. të këtij 
neni ndaj:  
3.1. prodhuesve;  
3.2. shpërndarësve, në kuadër të aktiviteteve të tyre, sidomos ndaj atyre të 

cilët janë përgjegjës për vendosjen e parë të produktit në tregun e 
Republikës së Kosovës;  

3.3. çdo personi tjetër juridik ose fizik, nëse kjo është e nevojshme, me 
qëllim të bashkëpunimit në aktivitetet e ndërmarra për të shmangur 
rrezikun që shkaktohet nga produkti.  

4. Në rast se produktet paraqesin rrezik serioz, inspektorët janë kompetent të 
ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e procedurave të 
përcaktuara në paragrafin 2, nënparagrafët 2.1. deri te nënparagrafi 2.6. të këtij 
neni.  

5. Kur inspektorët marrin masa sipas paragrafit 2. të këtij neni, në veçanti ato të 
përcaktuara në nënparagrafin 2.4. deri 2.6., veprojnë ashtu që këto masa të 
zbatohen në mënyrë proporcionale me seriozitetin e rrezikut duke marrë 
parasysh rrezikun drejtpërdrejt apo tërthorazi për shëndetin dhe sigurinë e 
konsumatorit të cilat rreziqe kanë efekte të menjëhershme ose të mëvonshme.  

6. Inspektorët ndërmarrin masat e kthimit të produktit nga konsumatorët vetëm si 
mjetin e fundit, kur masat e tjera nuk janë të mjaftueshme për të parandaluar 
rreziqet e caktuara.  

7. Kundër vendimit nga paragrafi 2. i këtij neni mund të paraqitet ankesë brenda 
tetë (8) ditëve nga data e marrjes së vendimit.  

8. Ankesa kundër vendimit të përcaktuar në paragrafin 2. të këtij neni nuk e shtyn 
ekzekutimin e tij.  

9. Në qoftë se inspektorati sipas paragrafi 1. të këtij neni nuk ka (përgatitjet) 
njohuritë e nevojshme adekuate ose pajisjet e nevojshme për kryerjen e 
verifikimeve dhe inspektimeve të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, 
mund t’ia besojë kryerjen e veprimeve profesionale brenda kufijve të 
veprimtarisë mbikëqyrëse një institucioni apo individi të kualifikuar.  

10. Nëse vërtetohet se produkti nuk është i sigurt për shkak të mangësive ose 
gabimit të bërë nga prodhuesi, shpenzimet e procedurës inspektuese, të cilat 
krijohen në procesin e inspektimit do të barten nga prodhuesi.  

11. Dispozitat e paragrafit 2. deri në paragrafin 10. të këtij neni do të zbatohen 
edhe për produktet nga neni 3, nënparagrafi 1.11. të ligjit bazik.  

 
Neni 7 

 
Pas nenit 8 të ligjit bazik shtohet neni i ri 8. A. me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8.A 
Kontrolli doganor i produkteve që hyjnë në tregun e Republikës së Kosovës 

 
1. Gjatë zhdoganimit të mallrave dhe zbatimit të veprimeve tjera brenda kufijve 

të përgjegjësive të tyre Autoritetet Doganore, para lëshimit të produkteve në 
qarkullim të lirë, ndalojnë produktet dhe/ose grupet/seritë e produkteve për tri 
(3) ditë pune dhe menjëherë informojnë inspektoratin nëse konstaton se: 
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1.1. produktet e veçanta apo grupet e produkteve kanë karakteristika të 
caktuara të cilat çojnë në dyshim të arsyeshëm se ato mund të paraqesin 
rrezik serioz për sigurinë dhe shëndetin e konsumatorëve kur vendosen 
në treg dhe përdoren sipas qëllimit të dedikuar apo kushteve arsyeshëm 
të parashikuara; 

1.2. produktet e veçanta apo grupet/seritë e produkteve që nuk janë të 
shoqëruara me dokumentet përkatëse, nuk janë të shënjuara në mënyrë 
adekuate ose shenja e përcaktuar është e vendosur në mënyrë jo të 
rregullt. 

2. Nëse brenda tri (3) ditë pune inspektorati nuk zbaton asnjë nga masat sipas 
nenit 8 të ligjit bazik ose brenda këtij afati nuk i informon Autoritetet 
Doganore për zbatimin e masave të tilla, kjo e fundit lëshon për qarkullim të 
lirë produktet apo grupet e produkteve, me kusht që të gjitha detyrimet tjera 
për lëshimin e tyre në qarkullim janë plotësuar. 

 
Neni 8 

 
Neni 9 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 9 
Dispozitat ndëshkuese 

 
1. Me gjobë në shumë prej pesëmijë (5,000) euro deri në pesëmbëdhjetë mijë 

(15,000) euro ndëshkohen personat juridik nëse:  
1.1. në kundërshtim me nenin 4 të ligjit bazik dhe nenit 3 të këtij ligji, 

vendosin në treg produkte që nuk janë të sigurta;  
1.2. në kundërshtim me nenin 3, paragrafin 5. të këtij ligji, prodhojnë, 

importojnë, eksportojnë, ekspozojnë dhe vendosin në treg një produkt të 
rrezikshëm ose imitim të rrezikshëm;  

1.3. në kundërshtim me nenin 7 të ligjit bazik nuk i informojnë 
konsumatorët dhe përdoruesit e tjerë për sigurinë e produkteve, nuk i 
marrin masat e duhura me qëllim që të shmangin rrezikun, nuk 
posedojnë dokumentet e nevojshme për origjinën e produktit dhe nuk 
bashkëpunojnë me inspektoratin sipas nenit 8 të ligjit bazik;  

1.4. në kundërshtim me nenin 8 të ligjit bazik nuk zbatojnë vendimin e 
inspektoratit.  

2. Për shkeljet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, ndëshkohet edhe 
personi përgjegjës i personit juridik me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) 
euro deri në tremijë (3000) euro.  

3. Për shkeljet e referuara në paragrafin 1. të këtij neni, ndëshkohet edhe personi 
fizik me gjobë në shumë prej njëqind (100) euro deri në katërqind (400) euro.  

4. Inspektori nuk do të shqiptojë gjobë sipas paragrafit 1. të këtij neni, në qoftë se 
prodhuesit ose shpërndarësit vullnetarisht marrin masa për të plotësuar 
kërkesat e sigurisë, apo përmes thirrjes për bashkëpunim me inspektoratin 
sipas nenit 8 të ligjit bazik i përmbushin të gjitha detyrimet e përcaktuara në 
nenin 5 të ligjit në bazik.  
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Neni 9 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-189 
28 mars 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-014-2013, datë 18.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 11 / 02 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-136 
PËR REGJISTRIMIN E PENGUT NË REGJISTËR 

PËR SENDET E LUAJTSHME 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ REGJISTRIMIN E PENGUT NË REGJISTËR  
PËR SENDET E LUAJTSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohet procedura dhe kushtet e regjistrimit të pengut në regjistër për 
sendet e luajtshme, ndryshimi, kërkimi i informacionit si dhe administrimi i regjistrit të 
pengut. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj zbatohet për të gjitha transaksionet ose të drejtat që sipas ligjeve të Kosovës 
mund të regjistrohen në regjistrin e pengut. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Ministria - Ministria përkatëse e Tregtisë dhe Industrisë;  
1.2. Pengu - krijimi i ndonjë interesi mbi pasurinë e luajtshme ose mbi ndonjë të 

drejtë me anë të marrëveshjes ose me anë të ligjit, i cili i jep pengmarrësit të 
drejtën për ta marrë në posedim atë pasuri ose për ta shfrytëzuar atë të drejtë 
me qëllim të përmbushjes së ndonjë obligimi ekzistues dhe të 
identifikueshëm që është siguruar me anë të pengut, të përcaktuar më Ligjin 
për Pronësi dhe të drejta të tjera sendore. 

1.3. Pengdhënës – personi që ka detyrimin dhe që ka në pronësi objektin e 
pengut;  

1.4. Pengmarrës – personi në emër të të cilit vendoset pengu;  
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1.5. Sendet e luajtshme - objektet trupore të pavarura, që nuk janë në mënyrë të 
përhershme të lidhura me tokën ose pjesët e tokës dhe që në përgjithësi 
mund të lëvizin. Sendet fizike që nuk janë trupore, siç janë drita ose energjia 
janë pasuri jotrupore (të paprekshme) të përcaktuar më Ligjin për Pronësi 
dhe të drejta të tjera sendore. 

1.6. Person - çdo person fizik ose juridik;  
1.7. ARBK - nënkupton Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë;  
1.8. Sektori - Sektori për regjistrimin e pengut në kuadër të ARBK-së që 

menaxhon dhe operon me SRP-në dhe të gjitha procedurat e lidhura me 
regjistrimin dhe marrjen e informacionit nga SRP;  

1.9. Regjistri i pengut - regjistri elektronik ku evidentohen dhe ruhen të gjitha 
të dhënat për sendet e luajtshme;  

1.10. Sistemi i regjistrit të pengut (SRP) – sistemi kompjuterik i Regjistrit të 
Pengut të përcaktuar me këtë ligj;  

1.11. Sistemi i vjetër i regjistrit të pengut (SVRP) - sistemi i vjetër i Regjistrit 
të Pengut që ka ekzistuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji;  

1.12. Regjistrim – regjistrimi i të dhënave të transferuara në regjistrin e pengut 
përmes SRP, si regjistrim i ri ose si ndryshim i ndonjë regjistrimi;  

1.13. Regjistrim i ri – çdo regjistrim i regjistruar në SRP që nuk ka qenë i 
regjistruar në SVRP;  

1.14. Regjistrim i vjetër – regjistrim që ka qenë i regjistruar në SVRP.  
1.15. Certifikata e regjistrit të pengut (CRP) – dokument elektronik i lëshuar 

nga SRP në formë të konfirmimit të regjistrimit apo rezultatit të kërkimit;  
1.16. Ekstrakt nga kompjuteri – imazh i prodhuar në mënyrë elektronike nga 

SRP që përdoret me qëllim të lehtësimit të transferimit të të dhënave në 
regjistrin e pengut ose për shikimin e të dhënave që ekzistojnë në regjistrin e 
pengut; 

1.17. Identifikimi - numri personal i letërnjoftimit të personave fizik, numri i 
regjistrimit të biznesit i lëshuar nga ARBK për personat juridik si dhe për 
mallrat me numër serik, njëzet e pesë (25) karakteret e fundit alfa-numerike 
të numrit serik pa pikësim, viza lidhëse, ndarëse apo shenja tjera, të 
shënuara ose të vendosura nga ana e prodhuesit; 

1.18. Llogaria e përdoruesit – abonim elektronik i ofruar nga SRP i cili ofron 
qasje në shërbimet e regjistrit të pengut; 

1.19. Pronari i llogarisë së përdoruesit – personi në emër të të cilit është e 
regjistruar llogaria e përdoruesit; 

1.20. Mallra me numër Serik – sendet e luajtshme që specifikohen në aktin 
nënligjor; 

1.21. Sende të tjera të luajtshme - sendet e luajtshme që nuk janë të përfshira në 
definicionin e mallrave me numër serik. 

 
Neni 4 

Sektori për regjistrimin e pengut 
 
1. Sektori për regjistrimin e pengut është në kuadër të Agjencisë për Regjistrimin e 

Bizneseve në Kosovë – MTI.  
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2. Organizimi dhe funksionimi i Sektorit të regjistrimit të pengut rregullohet me akt 
nënligjor për organizimin dhe strukturimin e brendshëm të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industrisë.  

 
Neni 5 

Detyrat e Sektorit 
 
1. Sektori për regjistrimin e pengut regjistron dhe menaxhon informacionin lidhur me 

pengun në pajtim me dispozitat dhe kërkesat e këtij ligji dhe është përgjegjës për 
kryerjen e funksioneve tjera të përcaktuara me këtë ligj.  

2. Sektori për regjistrimin e pengut udhëheq me procedurat e nevojshme për të 
lehtësuar zbatimin më efikas të dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me:  
2.1. regjistrimin e pengut përmes SRP-së;  
2.2. kërkimin e informacioneve përmes SRP-së;  
2.3. lëshimin e CRP-ve, dhe  
2.4. kryerjen e të gjitha funksioneve tjera që i janë dhënë Sektorit në bazë të këtij 

ligji.  
3. Sektori punon në bazë të SRP-së përmes internetit, duke respektuar rregullat 

ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë për sigurinë e informacionit elektronik, 
gjatë lëshimit të dokumenteve elektronike dhe certifikatave të regjistrimit, si dhe 
për njoftimet tjera dhe komunikatat.  

4. Sektori i pengut është i detyruar të procedojë shërbimet e tij vetëm përmes SRP-së, 
për të mbajtur të dhënat e plota, të sakta dhe aktuale.  

 
Neni 6 

Taksa për shërbimet 
 
1. Sektori përcakton një taksë për shërbimet e ofruara të cilat do të rregullohen me akt 

nënligjor, të nxjerrë nga Ministria. 
2. Pronari i llogarisë së përdoruesit do të depozitojë para në cilëndo llogari të caktuar 

të Sektorit për regjistrim të pengut me qëllim të pagesës ndaj regjistrit të pengut, 
pasi pronari i llogarisë së përdoruesit depoziton para në llogarinë bankare të 
regjistrit të pengut, regjistri i pengut do të kreditojë llogarinë e përdoruesit me 
shumën e depozituar.  

3. Regjistri i pengut duhet t’i kthejë fondet e pashfrytëzuara nga një llogari e 
përdoruesit vetëm pronarit të llogarisë së përdoruesit dhe atë me rastin e mbylljes 
së llogarisë së përdoruesit.  

4. Të gjitha të hyrat nga taksat e mbledhura nga Sektori derdhen në buxhetin e 
Republikës së Kosovës.  

 
Neni 7 

Mbajtja e të dhënave 
 
Sektori duhet të mbajë kopje elektronike të arkivit të të gjitha informacioneve të 
regjistruara në SRP në përputhje me ligjin në fuqi. 
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Neni 8 
Llogaria e përdoruesit dhe pronarit të llogarisë së përdoruesit 

 
1. Sektori do të caktojë llogarinë e përdoruesve përmes SRP-së.  
2. Kushtet për llogari të përdoruesit janë si vijon:  

2.1. të aplikojë në internet përmes SRP-së dhe,  
2.2. personi të plotësojë kushtet dhe kërkesat që parashihen në këtë ligj.  

3. Sektori do t’i ofrojë shërbimet e tij çdo personi që i është lejuar të ketë llogari të 
përdoruesit me fonde të mjaftueshme në llogari, për të paguar taksat për shërbimet 
e kërkuara, siç parashihet në SRP.  

4. SRP-ja do t’i japë pronarit të llogarisë së përdoruesit arsyet e refuzimit të një 
regjistrimi nga SRP-ja.  

 
Neni 9 

Informacioni i llogarisë së përdoruesit 
 
Sektori do të ketë qasje në SRP lidhur me informacionet për çdo pronar të llogarisë së 
përdoruesit si dhe për të gjitha transaksionet e bëra përmes llogarisë së përdoruesit të 
tij/saj. 
 

Neni 10 
Natyra administrative e regjistrimit të pengut 

 
1. Regjistrimi përmes SRP-së është vetëm veprim formal, informativ dhe 

administrativ. Sektori nuk do të verifikojë informacionin e përmbajtur në çdo 
regjistrim.  

2. Pronari i llogarisë së përdoruesit është plotësisht përgjegjës për çdo dëm të 
shkaktuar si rezultat i informacionit të regjistruar në SRP përmes llogarisë së 
përdoruesit të tij/saj.  

3. Pronari i llogarisë së përdoruesit konsiderohet se ka autorizim të plotë për të 
krijuar, ndryshuar ose anuluar një regjistrim të bërë efektiv përmes llogarisë së 
përdoruesit të tij.  

 
Neni 11 

Korrigjimi i gabimeve 
 
1. Sektori nuk do të përmirësojë gabimet vetëm nëse parashihet ndryshe me ligj.  
2. Pronari i llogarisë së përdoruesit është plotësisht përgjegjës për gjithë 

informacionin e dorëzuar përmes SRP-së.  
 

Neni 12 
Shqyrtimi i çështjeve kontestuese 

 
1. Personi që konsideron se Sektori ose një zyrtar i punësuar aty nuk është duke i 

përmbushur kushtet e parapara nga ky ligj mund t’i dorëzoj një ankesë Kryeshefit 
Ekzekutiv të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve.  
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2. Kryeshefi është i autorizuar dhe përgjegjës për të shqyrtuar rastin dhe t’i kërkojë 
Udhëheqësit të regjistrit të pengut të ndërmarrë masat e nevojshme për zgjidhjen e 
këtij rasti.  

3. Nëse nuk ka zgjidhje brenda tri (3) ditë pune nga pranimi i kërkesës, personi mund 
t’i drejtohet Komisionit për shqyrtim të ankesave në kuadër të ARBK-së.  

 
Neni 13 

Shkëmbimi i të dhënave, dokumenteve dhe informacionit 
 
Ministria mund të lidhë marrëveshje mirëkuptimi me institucionet financiare për 
mbledhje, mirëmbajtje, shpërndarje të zakonshme të të dhënave dhe informacionit 
vetëm siç parashihet në SRP. 
 

Neni 14 
Objekti i pengut të regjistruar 

 
Objekt i pengut të regjistruar mund të jetë çfarëdo sendi i luajtshëm me vlerë pasurore 
si dhe ndonjë e drejtë e cila mund të bartet në mënyrë të ligjshme. 
 

Neni 15 
Përshkrimi i sendeve të luajtshme në një regjistrim 

 
1. Përshkrimi i sendeve të luajtshme në një regjistrim është i vlefshëm vetëm nëse e 

bënë identifikimin e pasurisë.  
2. Përshkrimi i sendeve tjera të luajtshme mund të jetë, por jo të kufizohet, si më 

poshtë:  
2.1. të gjitha sendet e luajtshme të pengdhënësit që ka në pronësi në kohën e 

nënshkrimit të marrëveshjes së pengut dhe të gjitha sendet e luajtshme të 
pengdhënësit të siguruara më vonë.  

2.2. të gjitha sendet e luajtshme të ardhshme të pengdhënësit por jo sendet e 
luajtshme të paprekshme.  

2.3. të gjithë inventarin e pengdhënësit.  
3. Kur regjistrimi ka të bëjë me një mall me numër serik, që nuk mbahet për shitje në 

qarkullimin normal të biznesit të shitësit, kjo do të përfshihet në vendet e caktuara 
në ekran:  
3.1. identifikimi i mallit me numër serik;  
3.2. emri i prodhuesit dhe viti i prodhimit të mallit me numër serik.  

4. Kur regjistrimi ka të bëjë me sende tjera të luajtshme, përshkrimi do të ofrohet në 
vendin e caktuar në ekranin e SRP-së.  

 
Neni 16 

Vlefshmëria e regjistrimit të pengut 
 
1. Regjistrimi është i pavlefshëm, nëse nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e 

këtij ligji.  
2. Një regjistrim i ri është i vlefshëm vetëm nëse për të është kryer pagesa.  
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3. Regjistrimi është i vlefshëm për çdo person, nëse regjistrimi paraqitet në një raport 
si rezultati i kërkimit që është bërë në bazë të identifikimit të këtij personi.  

4. Regjistrimi është i vlefshëm për çdo mall me numër serik, nëse regjistrimi 
paraqitet në një raport si rezultat i kërkimit të bërë në bazë të identifikimit të këtij 
malli me numër serik.  

5. Informacioni i mëposhtëm duhet të përfshihet në një regjistrim të bërë përmes 
SRP-së:  
5.1. identifikimin e pengmarrësit;  
5.2. identifikimin e pengdhënësit;  
5.3. përshkrimin e sendeve të luajtshme siç parashihet në këtë ligj.  

6. Informacioni i mëposhtëm nuk është i domosdoshëm të përfshihet në regjistrim:  
6.1. çfarëdo detaji i kontratës;  
6.2. çfarëdo detaji për detyrimin e siguruar përfshirë vlerën maksimale;  
6.3. vlerën e sendeve të luajtshme të përshkruar në regjistrim;  
6.4. nënshkrimin e pengdhënësit.  

 
Neni 17 

Përmbajtja e bazës së të dhënave të regjistrit të pengut 
 
1. Sistemi i regjistrit të pengut përmban informacion për:  

1.1. personat e regjistruar si pengmarrës dhe pengdhënës;  
1.2. informacionin që përshkruan sendet e luajtshme të regjistruara;  
1.3. informacionin për përdoruesit e regjistrit të pengut;  
1.4. të dhënat statistikore dhe financiare për operimin e regjistrit të pengut;  
1.5. dosjen e ditarit të të gjitha veprimeve në regjistër.  

 
Neni 18 

Kushtet dhe procedurat e regjistrimit në regjistrin e pengut 
 
1. Regjistri i pengut procedon kërkesat për regjistrime, ndryshime dhe kërkime nëse 

plotësohen kushtet e mëposhtme:  
1.1. personi që kërkon të kryej regjistrimin ka një llogari të përdoruesit;  
1.2. kërkesa të dorëzohet në formë elektronike duke përdorur SRP;  
1.3. llogaria e përdoruesit ka fond të mjaftueshëm për të mbuluar taksat për 

regjistrim; dhe,  
1.4. personi që bënë regjistrimin të dorëzon të gjithë informacionin e kërkuar 

sipas këtij ligji dhe SRP-së.  
2. Regjistrimet dhe ndryshimet e regjistrimeve duhet të parashtrohen në gjuhët 

zyrtare në Kosovë.  
 

Neni 19 
Konfirmimi i regjistrimit 

 
1. Kur një pronar i llogarisë së përdoruesit dorëzon një regjistrim përmes SRP-së, 

regjistri i pengut do të japë përmes SRP-së një raport elektronik për konfirmim të 
regjistrimit.  
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2. Pronari i llogarisë së përdoruesit duhet t’i dorëzojë me kërkesë të çdo personi që 
identifikohet si pengdhënës në regjistrimet e tij, brenda afatit prej shtatë (7) ditësh 
kalendarike, një kopje elektronike apo kopje fizike të konfirmimit të regjistrimit 
pas datës së regjistrimit.  

3. Pronari i llogarisë së përdoruesit që dështon që t’i sigurojë njoftimin personit sipas 
paragrafit 2. të këtij neni, do të paguaj një gjobë, e cila do të derdhet në buxhetin e 
Republikës së Kosovës. Personi ka të drejtë t’i drejtohet Sektorit të regjistrimit të 
pengut dhe, Sektori është i detyruar t’ia siguroj personit një kopje elektronike apo 
kopje fizike të konfirmimit të regjistrimit.  

4. MTI me akt nënligjor cakton shumën e gjobave.  
 

Neni 20 
Rezultati i Kërkimit 

 
1. Kur një pronar i llogarisë së përdoruesit dorëzon një kërkesë elektronike për 

kërkim përmes SRP-së, regjistri i pengut do të jap përmes SRP-së, një raport 
elektronik të rezultatit të kërkimit që tregon të gjitha regjistrimet që ekzistojnë 
sipas kritereve të kërkimit.  

2. Kur një pronar i llogarisë së përdoruesit dorëzon një kërkesë elektronike për 
kërkim përmes SRP-së në bazë të numrit të regjistrimit, numrit të kërkimit ose 
numrit të certifikatës, regjistri i pengut do të prodhojë në mënyrë elektronike 
dokumentin e regjistruar me këtë numër.  

3. Kur personi dorëzon një kërkesë elektronike për kërkim pa pagesë përmes SRP, 
regjistri i pengut nuk do të jap raport të rezultateve të kërkimit por vetëm të dhënat 
bazike që ekzistojnë sipas kritereve të dhëna të kërkimit. Regjistri i pengut nuk jep 
të dhëna detale në kërkimet pa pagesë.  

 
Neni 21 

Dhënia e çertifikatave të regjistrit të pengut 
 
1. Regjistri i pengut do t’i jap një CRP elektronike çdo personi që kërkon atë përmes 

shfrytëzimit të llogarisë së përdoruesit të tij.  
2. Një ekstrakt i CRP-së do të jetë dëshmi e provave para organeve gjyqësore.  
 

Neni 22 
Regjistrimet e vjetra 

 
1. Ri-regjistrimi i regjistrimit të vjetër në SRP bëhet pa pagesë dhe duhet të bëhet nga 

entiteti i cili e ka regjistruar regjistrimin e vjetër, bazuar në përzgjedhjen e tyre se 
cilin regjistrim duan të ri-regjistrojnë.  

2. Regjistrimet e vjetra që janë shuar ose përfunduar para se të hyj në fuqi ky ligj nuk 
mund të ri-regjistrohen në SRP.  

3. Regjistrimet e vjetra mund të ri-regjistrohen në SRP për periudhën tranzitore 
brenda gjashtë (6) muajve duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

4. Regjistrimet e vjetra kanë përparësi mbi regjistrimet e reja vetëm nëse regjistrimet 
e vjetra ri-regjistrohen në SRP gjatë periudhës tranzitore.  
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5. Radha e përparësisë mes regjistrimeve të vjetra nuk ndryshon me këtë ligj pa marrë 
parasysh nëse ato ri-regjistrohen ose jo.  

6. Regjistrimet e vjetra janë të vlefshme mes pengdhënësit dhe pengmarrësit edhe 
nëse nuk ri-regjistrohen në SRP.  

7. Ri-regjistrimi i regjistrimit të vjetër duhet të përfshijë në hapësirën e sendeve të 
luajtshme të tjera, informatat si në vijim:  
7.1. fjalinë hyrëse “Ri-regjistrim”;  
7.2. numrin e regjistrimit të regjistrimit të vjetër, dhe  

8. Përshkrimi i pengdhënësit, pengmarrësit dhe mallit me numër serik për ri-
regjistrim duhet të bëhet sipas këtij ligji.  

9. Të gjitha regjistrimet e vjetra të cilat ri-regjistrohen në SRP kanë një periudhë 
maksimale vlefshmërie prej tre (3) viteve, kurse pas kësaj periudhe, vazhdimi i 
vlefshmërisë bëhet me pagesë.  

10. Të gjitha regjistrimet valide të vjetra mund të barten në mënyrë automatike nëse 
kërkojnë Institucionet financiare, përgjegjësinë për saktësinë e të dhënave 
ekzistuese e bartin këto institucione.  

11. Sektori është përgjegjës për transferimin automatik të regjistrimeve të vjetra në 
SRP.  

 
Neni 23 

Kohëzgjatja e regjistrimit të pengut 
 
Një regjistrim është i vlefshëm varësisht prej zgjedhjes së pronarit të llogarisë së 
përdoruesit përmes përdorimit të SRP-së. 
 

Neni 24 
Ndryshimi i regjistrimit të pengut 

 
1. Regjistrimi mund të ndryshohet nga pronari i llogarisë së përdoruesit nga i cili 

është bërë regjistrimi.  
2. Duke përdorur SRP-në, mund të bëhen ndryshimet e mëposhtme në regjistrime:  

2.1. vazhdimi i regjistrimit;  
2.2. shlyerja e regjistrimit;  
2.3. shlyerja e pengmarrësit;  
2.4. shlyerja e pengdhënësit,  
2.5. shlyerja e mallrave me numër serik;  
2.6. ndryshimi i sendeve tjera të luajtshme;  
2.7. shtimi i pengmarrësit;  
2.8. shtimi i pengdhënësit dhe  
2.9. shtimi i mallrave me numër serik.  

 
Neni 25 

Kërkesa për informacion ose për ndryshim të regjistrimit 
 
1. Personi që shfaqet në një regjistrim si pengdhënës ka të drejtë të kërkojë nga 

pronari i llogarisë së përdoruesit të shlyej ose të korrigjojë një regjistrim të 
pavlefshëm.  
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2. Personi që shfaqet në një regjistrim si pengdhënës mund të kërkojë nga pronari i 
llogarisë së përdoruesit t’i dorëzojë cilido person një njoftim informativ, duke 
përfshirë:  
2.1. një kopje të kontratës së pengut sipas së cilës është bërë regjistrimi;  
2.2. një dokument që tregon shumën e mbetur të detyrimit nga data e kërkesës.  

3. Pronari të llogarisë, të cilit i është bërë kërkesa sipas këtij neni, do të përmbushë 
kërkesën brenda shtatë (7) ditësh kalendarike pas pranimit të kërkesës nga ai.  

4. Kur pronari i llogarisë të cilit i është bërë kërkesa sipas këtij neni, pa arsye dështon 
të përmbushë kërkesën, pengdhënësi mund t’i drejtohet gjykatës kompetente që 
regjistrimi të ndryshohet apo anulohet.  

5. Kur vendimi i gjykatës kompetente i dorëzohet Sektorit, regjistrimi ndryshohet ose 
shlyhet sipas vendimit të Gjykatës.  

6. Pronari i llogarisë së përdoruesit që dështon t’i përmbahet këtij neni, është 
përgjegjës për gjobat e parapara me aktet nënligjore dhe për dëmet e shkaktuara si 
rezultat i dështimit.  

7. Personi që bën kërkesë sipas këtij neni ka të drejtë që gjatë një periudhe 
dymbëdhjetë (12) mujore të marrë pa pagesë dy (2) njoftime informuese nga 
pronari i llogarisë që ka marrë kërkesën.  

8. MTI me akt nënligjor cakton taksat për shërbime shtesë sipas këtij neni.  
 

Neni 26 
Radha e regjistrimeve 

 
1. Regjistrimet janë të ruajtura me renditje sipas datës dhe kohës kur janë dorëzuar 

përmes SRP-së.  
2. Regjistrimi i pengut duhet të jetë në pajtim me të dhënat e përcaktuara në kontratë.  
 

Neni 27 
Shuarja 

 
Regjistrimi përfundon automatikisht nga SRP me përfundimin e periudhës së 
regjistrimit. 
 

Neni 28 
Zbatimi i dispozitave të ligjeve tjera 

 
Në çështjet, të cilat kanë të bëjnë me procedurën e regjistrimit në regjistrin e pengut 
dhe të cilat nuk janë rregulluar me këtë ligj, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për 
Procedurën Administrative dhe Ligjit për Pronësi dhe të drejtat tjera sendore. 
 

Neni 29 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij ligji, nxjerrë akte nënligjore 
brenda gjashtë (6) muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 30 
Aktet nënligjore të aplikueshme deri në nxjerrjen e akteve të reja nënligjore 

 
1. Me kusht që të mos jenë në kundërshtim me këtë ligj dhe deri në nxjerrjen e akteve 

të reja nënligjore për zbatimin e drejtë dhe të plotë të këtij ligji, aktet nënligjore të 
aplikueshme aktualisht do të vazhdojnë të mbeten në fuqi si në vijim: 
1.1. Udhëzim administrativ nr.2009/07 për organizimin dhe funksionimin e 

zyrës së pengut;  
1.2. Udhëzim administrativ nr.2009/08 për përcaktimin e tarifave për 

regjistrimet dhe shërbimet tjera të kryera nga zyra e pengut.  
 

Neni 31 
Dispozita shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Rregullorja Nr.2001/5 dhe Rregullorja 
2001/32 si dhe çdo dispozitë e Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore që është 
në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 32 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-136 
5 nëntor 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-052-2012, datë 14.11.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 33 23 NËNTOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI 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 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren e UNMIK-ut 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave 
lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë 
komerciale ("Rregullorja"), 
 
Duke marrë parasysh nevojën për të ndryshuar Ligjin në mënyrë që arrihet 
pajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe instrumentët tjerë relevantë, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ 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 

 
Neni 1 

 
Secilën herë që përmendet "Rregullorja" në Rregullore, ajo të zëvendësohet me fjalën 
"Ligji". 
 

Neni 2 
 
Teksti i tërë pjesës hyrëse të Ligjit të zëvendësohet me formulimin në vijim: 
 
"Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
Në përputhje me autorizimin që i është dhënë me Nenin 65 dhe 142 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të sigurimit të përkohshëm të zgjidhjes së kërkesave që kanë të bëjnë me 
pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale, pa i 
referuar kërkesat e tilla në gjykatat me kompetencë territoriale dhe lëndore për ta, 
 
Miraton këtë 
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LIGJ PER ZGJIDHJEN E KËRKESAVE LIDHUR ME PRONËN 
E PALUAJTSHME PRIVATE, DUKE PËRFSHIRË PRONËN BUJQËSORE 

DHE ATË KOMERCIALE 
 

Neni 3 
 
Neni 2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 2 në vijim: 
Agjencia Kosovare e Pronës e themeluar në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 
2006/10 do të funksionojë si agjenci e pavarur në përputhje me nenin 142 të 
Kushtetutës. 
 

Neni 4 
 
Neni 5.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 5.2 në vijim: 
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej pesë (5) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri. Deri në përfundimin e mbikëqyrjes 
ndërkombëtare të zbatimit të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, tre anëtarë të Bordit Mbikëqyrës, 
duke përfshirë Kryesuesin, emërohen nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar. 

 
Neni 5 

 
Neni 5.3 i Rregullores të fshihet në tërësi. 
 

Neni 6 
 
Nenet 5.4 dhe 5.5 të Rregullores të rinumërohen në mënyrë përkatëse. 
 

Neni 7 
 
Neni 5.6 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 5.5 në vijim: 
5.5. Anëtarët e Bordit mbikëqyrës mund të largohen nga detyra nga pala e cila i ka 

emëruar ata sipas nenit 5.2 më sipër, nëse ai ose ajo: 
a) e humb të drejtën për të shërbyer si anëtar i Bordit mbikëqyrës sipas nenit 

5.5;  
b) e përdor postin e tij në mënyrën e cila nuk është në pajtim me detyrat dhe 

përgjegjësitë e tij zyrtare të përcaktuara me këtë ligj; ose  
c) shpërfill detyrat e tij sipas këtij ligji.  

 
Neni 8 

 
Neni 6.1 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 6.1 në vijim: 

6.1. Sekretaria ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët 
emërohen nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri. Deri në 
përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 



 
Ligji Nr. 03/L-079 për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për zgjidhjen e… 

 305 

2007, Drejtori i Sekretarisë Ekzekutive emërohet nga Përfaqësuesi Civil 
Ndërkombëtar. 

 
Neni 9 

 
Neni 6.3 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 6.3 në vijim: 
6.3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarisë ekzekutive mund të paraqiten në detaje 

në akte nënligjore. 
 

Neni 10 
 
Neni 7.1 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 7.1 në vijim: 
7.1. Komisioni përbëhet nga tre (3) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Deri në 
përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, dy 
nga tre anëtarët e Komisionit, duke përfshirë kryesuesin, do të emërohen nga 
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar. 

 
Neni 11 

 
Neni 7.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 7.2 në vijim: 
7.2. Anëtarët e Komisionit duhet të jenë ekspertë nga fusha e ligjit për banim dhe 

pronë si dhe të jetë të kualifikuar për të bartur post gjyqësor. 
 

Neni 12 
 
Neni 7.3 i Rregullores të fshihet në tërësi. 
 

Neni 13 
 
Neni 7.4 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 7.3 në vijim: 
7.3. Kuvendi, në konsultim me Komisionin, dhe deri në përfundimin e mbikëqyrjes 

ndërkombëtare të zbatimit të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 
Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, me Përfaqësuesin Civil 
Ndërkombëtar, mund të themelojë edhe panele shtesë të Komisionit, të cilët do 
të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

 
Neni 14 

 
Neni 8.1 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 8.1 në vijim: 
8.1. Anëtarët e Komisionit emërohen nga autoriteti përkatës për emërim i përcaktuar 

në nenin 7.1 më sipër për një mandat fillestar njëvjeçar dhe mund të riemërohen 
për një apo më shumë mandate. 
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Neni 15 
 
Neni 8.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 8.2 në vijim: 
8.2. Anëtarët e Komisionit mund të shkarkohen nga detyra nga autoriteti përkatës për 

emërim, i përcaktuar në nenin 7.1 më sipër pas rekomandimit të shumicës së 
anëtarëve të Komisionit për shkak të mungesës së kualifikimit përkatës për atë 
post ose për shkak të mos përmbushjes së vazhdueshme dhe të paarsyetuar të 
detyrave të postit. 

 
Neni 16 

 
Neni 12.8 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 12.8 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. 
Deri në përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, dy 
nga tre gjykatësit do të jenë përfaqësues ndërkombëtar të cilët emërohen nga 
Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar. 

 
Neni 17 

 
Në nenin 13.5 të Rregullores, shprehja" urdhërese administrative" të zëvendësohet me 
shprehjen "akt nënligjor". 
 

Neni 18 
 
Neni 20 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 20 në vijim: 
Ky ligj shfuqizon çdo dispozitë të ligjit në fuqi që nuk është në përputhje me të. 
Referencat në Shtojcat e këtij ligji ndaj Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2006/50 duhet të 
konsiderohen si referime në këtë ligj, kurdo që kjo është e nevojshme. 
 

Neni 19 
 
Neni 21 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 21 në vijim: 
Përveç shtojcave të këtij ligji më poshtë, Qeveria mund të miratojë akte të tjera 
nënligjore për zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 20 
 
Neni 22 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 22 në vijim: 
Ky ligj hyn në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Deri 
në masën e nevojshme, Komisioni për Kërkesa të Çështjeve Banesore e Pronësore do 
të vazhdojë të këtë autoritetin, nëse ka autoritet sipas ligjit në fuqi, për të vendosur 
lidhur me kërkesat të cilat tashmë janë parashtruar në Drejtorinë për Çështje Banesore 
e Pronësore si dhe për pranimin e kërkesave për rishikimin e vendimeve në përputhje 
me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2000/60. 
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Neni 21 
 
Teksti i pjesës hyrëse të Urdhëresës Administrative 2007/5 të zëvendësohet me 
formulimin në vijim: 
"SHTOJCA I E LIGJIT MBI ZGJIDHJEN E KËRKESAVE LIDHUR ME 
PRONËN E PATUNDSHME PRIVATE, DUKE PËRFSHIRË PRONËN 
BUJQËSORE DHE KOMERCIALE 
Për zbatimin e Ligjit mbi Zgjidhjen e Kërkesave Lidhur me Pronën e Patundshme 
Private, Duke Përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale". 
 

Neni 22 
 
Në nenin 7.3 të Shtojcës I, të shtohet fjala "e Kosovës" pas shprehjes "Gjykata 
Supreme". 
 

Neni 23 
 
Në nenin 8 të Shtojcës I, shprehja " Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm" 
të zëvendësohet me shprehjen "autoriteti kompetent". 
 

Neni 24 
 
Në nenin 10.2 të Shtojcës I, shprehja "urdhërese administrative" të zëvendësohet me 
shprehjen "Shtojcë I". 
 

Neni 25 
 
Neni 26 i Shtojcës I të fshihet. 
 

Neni 26 
 
Titulli "Shtojca III e Urdhëresës Administrative nr. 2007/5" të zëvendësohet me titullin 
"Shtojca II e Ligjit mbi zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, 
duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale". 
 

Neni 27 
 
Në Nenin 3.1 të Shtojcës II, të fshihet shprehja " Përfaqësuesit Special të Sekretarit të 
Përgjithshëm". 
 

Neni 28 
 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-079 
13 qershor 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 32 / 15 QERSHOR 2008 
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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.  



 
Ligji Nr. 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me… 

 315 

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.  
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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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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDËRTIM 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i kornizës ligjore e cila rregullon lëshimin e lejeve 
ndërtimore, pajtueshmërinë me kërkesat e lejes ndërtimore dhe lëshimin e certifikatës 
së përdorimit brenda territorit të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj rregullon ndërtimin e të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, 
ndërtimin, rindërtimin, rrënimin, nëse nuk është paraparë ndryshe me ligj të veçantë. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Për qëllime të këtij ligji, termet e veçanta të përdorura në tekstin e këtij ligji, do ta 

kenë kuptimin si në vijim. Në raste të dykuptimësisë, definicionet në këtë ligj, do 
të interpretohen në përputhje me definicionet e njëjta apo të ngjashme të 
standardeve të aplikuara në Republikën e Kosovës, BE-se dhe ISO: 
1.1. Punë ndërtimore – aktivitetet e krijimit të ndërtimeve apo objekteve 

ndërtimore.  
1.2. Ndërtim apo objekt ndërtimor - çdo gjë që ndërtohet apo rezulton nga 

punët ndërtimore.  
1.3. Projektim - hartimi i dokumentacionit tekniko-investiv sipas Kodit të 

Ndërtimit dhe sipas dispozitave të këtij ligji.  
1.4. Vend ndërtimi – sipërfaqe tokësore apo ujore ku zhvillohet punë 

ndërtimore ose ndonjë zhvillim tjetër që ka të bëjë me ndërtimin.  
1.5. Rindërtimi – punë ndërtimore që ka për synim ndryshimin substancial të 

një ndërtimi, për shembull:  
1.5.1. ndërtim i katit të ri të një ndërtese ose largim i një kati ekzistues, si 

dhe ndryshim i gabaritit të ndonjërit kat për më shumë se një (1) 
metër;  

1.5.2. ndryshim i madhësisë së elementeve arkitekturore të pjesës së 
jashtme për më shumë se dy përqind (2 %) dhe zero presje një (0,1) 
metër;  

1.5.3. zëvendësim, largim, ose riparim i pjesëve strukturore të ndërtimeve;  
1.5.4. ndryshim i projektit ekzistues sipas të cilit paraprakisht është lëshuar 

certifikata e shfrytëzimit;  
1.5.5. modifikim, zgjerim ose reduktim i sistemeve të shërbimeve publike 

për përdorim të përbashkët në ndërtim.  
1.6. Mirëmbajtja e ndërtimit - realizimi i punëve për ruajtjen e kërkesave 

esenciale të ndërtimit gjatë përdorimit të tij.  
1.7. Ndërtesa – ndërtim i projektuar për banim për njerëzit apo kafshët, strehim 

apo ruajtje të gjësendeve, ose përdorim për aktivitete publike apo private, 
dhe zhvillim të tregtisë ose prodhimit.  

1.8. Produkt ndërtimi - çdo produkt i prodhuar për t’u përfshirë në mënyrë të 
përhershme në ndërtim.  

1.9. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
1.10. Ndërtimi i ri – ndërtim që kryhet në pjesë të një parcele toke ku nuk ka 

ndërtim ose që zëvendëson plotësisht ndërtimin ekzistues.  
1.11. Riparimi – kthim i një objekti në kushte të pranueshme duke bërë 

ripërtëritjen, zëvendësimin, apo rregullimin e pjesëve të dëmtuara ose të 
degraduara, për shembull:  
1.11.1. lëvizja e konstruksioneve të ndërtimit brenda hapësirës së 

brendshme të ndërtimit, shtimi ose mënjanimi i të rejave, dhe prerja 
e tyre për të korrigjuar defektet ose zëvendësuar sistemet e 
shërbimeve publike të përdorimit individual pa ndryshuar llojin dhe 
kapacitetin e tyre;  

1.11.2. korrigjimi ose renovimi i atyre pjesëve të rrjeteve inxhinierike-
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komunale për përdorim individual nëpër ndërtime që janë projektuar 
për shërbimin e nevojave të banesave ose vendbanimeve tjera, 
stacioneve, ose vendeve tjera (duke përfshirë ato pjesë të sistemeve 
inxhinierike-komunale për përdorim të përbashkët që janë të shtrira 
në banesa, etj); apo  

1.11.3. korrigjimi ose renovimi i sistemeve dhe pajisjeve teknologjike dhe 
rrjeteve inxhinierike–komunale lokale dhe pajisjeve mekanike 
transportuese dhe/ose renovimi dhe/ose ndryshimi i fasadës së 
ndërtimeve në përputhje me dokumentacionin ekzistues ndërtimor.  

1.12. Objektet e trashëgimisë historiko-kulturore – ndërtime që trajtohen në 
kuadër të Ligjit të Trashëgimisë Kulturore duke përfshirë edhe ndërtimet në 
zonat e veçanta të mbrojtura.  

1.13. Rrënimi – shkatërrim ose largim.  
1.14. Ndërtim peizazhi - ndërtim i parqeve, kopshteve, bulevardeve, shesheve 

dhe rregullimi i natyrës në përgjithësi.  
1.15. Kushtet ndërtimore - kushtet e përcaktuara nga plani rregullativ urban, ose 

në mungesë të këtij plani, të aprovuara nga organi kompetent, të cilat 
shërbejnë si bazë për hartimin e dokumentacionit ndërtimor. Kushtet 
ndërtimore në këtë ligj i referohen kushteve të ndërtimit sipas Ligjit të 
Planifikimit Hapësinor, i cili i definon kushtet e ndërtimit si kushte që 
përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit, kushtet e sigurisë, dhe 
çfarëdo kushti tjetër të domosdoshëm për ndërtime. 

1.16. Dokumentacioni ndërtimor – dokumentet e shkruara, grafike, dhe me 
figura, të përgatitura ose të asembluara, me qëllim të përshkrimit të dizajnit, 
lokacionit, dhe karakteristikave fizike të elementeve të projektit, i 
domosdoshëm për të marrë lejen ndërtimore.  

1.17. Leja ndërtimore – leje e lëshuar nga organi kompetent që shërben si bazë 
ligjore për realizimin e ndërtimit në përputhje me këtë ligj.  

1.18. Mbikëqyrja inspektuese – inspektim i përputhjes së ndërtimit me 
dokumentacionin ndërtimor dhe kodin e aplikuar ndërtimor.  

1.19. Certifikata e përdorimit – dokument i lëshuar nga një organ kompetent që 
vërteton përputhjen e ndërtimit me dokumentacionin ndërtimor dhe kodet e 
aplikuara ndërtimore, dhe që tregon se ndërtimi është i përshtatshëm për 
përdorim.  

1.20. Organi Kompetent - autoriteti që është përgjegjës për lëshimin e lejeve 
ndërtimore, koordinimin e inspektimeve ndërtimore, dhe lëshimin e 
certifikatës së përdorimit.  

1.21. Aplikuesi – person fizik apo juridik, i cili dorëzon kërkesën për leje 
ndërtimore.  

1.22. Projektuesi - person fizik ose juridik i licencuar që është përgjegjës për 
hartimin e dokumentacionit ndërtimor.  

1.23. Kontraktuesi - person ose organizatë që ndërmerr punë ndërtimore në 
përputhje me kontratën.  

1.24. Komuna - komuna në këtë ligj ka kuptimin e përcaktuar sipas Ligjit të 
vetëqeverisjes lokale.  

1.25. Kodi i ndërtimit - akti nënligjor që parasheh vendosjen e kërkesave 
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minimale për adresimin e fuqisë strukturore, hapësirave të emergjencës, 
sanitarisë, ndriçimit adekuat dhe ventilimit, qasjes, ruajtjen e energjisë dhe 
sigurinë e jetës në lidhje me objektet e reja dhe ato ekzistuese, për të 
mbrojtur shëndetin publik, sigurinë dhe mirëqenien e përgjithshme të 
banorëve. Do të bazohet në standardet ndërkombëtare dhe do të përfshijë 
norma teknike të përshtatura për Kosovën.  

1.26. Libri dhe ditari ndërtimor - mbahet në vend punishte për përcjelljen e 
punëve ndërtimore që është e nevojshme për të marrë miratimin për 
ndërtimin dhe zhvillimin e projektit kryesor. Të gjitha proceset dhe detajet e 
Librit dhe Ditarit ndërtimor duhet të rregullohen me akt të veçantë nënligjor.  

1.27. Marrëveshja për infrastrukturë - Kontratë ligjërisht e zbatueshme 
ndërmjet aplikuesit për leje ndërtimi dhe organit kompetent e cila specifikon 
afatet dhe kushtet në lidhje me financimin e infrastrukturës nga aplikuesi 
ose ofrimin e infrastrukturës nga aplikuesi, që mund të kërkohet në bazë 
nenit 17 të Ligjit për financat e pushtetit lokal.  

1.28. Heshtja është pranim - garantimi i së drejtës së çdo personi që të ndërmerr 
një aktivitet apo veprim bisnesor të llojit të caktuar, pa marrjen e aprovimit 
nga ana e organit kompetent, nëse një aprovim apo refuzim i kërkesës nuk 
është dhënë në kuadër të kufizimeve kohore të paraparë me këtë ligj.  

 
KREU II 

PARIMET 
 

Neni 4 
Parimet e leje lëshimit dhe mbikëqyrjes 

 
1. Lëshimi i lejes ndërtimore dhe përcaktimi i kërkesave të saj do të zbatohen në 

pajtueshmëri me parimet si në vijim: 
1.1. mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë;  
1.2. ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore;  
1.3. mbrojtja e të drejtave pronësore;  
1.4. transparenca në procedurat administrative;  
1.5. parimi i një zyre shërbyese, dhe  
1.6. heshtja është pranim.  

 
KREU III 

LLOJET E NDËRTIMIT 
 

Neni 5 
Llojet e ndërtimit 

 
1. Llojet e ndërtimit janë:  

1.1. ndërtimi i ri (duke përfshirë instalimin);  
1.2. rindërtimi;  
1.3. riparimi – renovimi, sanimi, rehabilitimi-përmirësimi (nuk kërkon leje 

ndërtimi);  
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1.4. punët ndërtimore që kanë për synim mbrojtjen e monumenteve të 
palëvizshme të trashëgimisë kulturore;  

1.5. rrënimi;  
1.6. ndërtime peizazhi, dhe  
1.7. instalimi apo ngritja e ndërtimeve të përkohshme.  

 
Neni 6 

Kodi Unik i Ndërtimit i Republikës së Kosovës 
 
1. Kodi Unik i Ndërtimit i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë “Kodi”) do 

të përpilohet nga Qeveria e Kosovës bazuar në këtë Ligj. Kodi do të përpilohet në 
frymën e standardeve teknike të BE-së, praktikave më të mira ndërkombëtare dhe 
rrethanave ekzistuese në Kosovë. 

2. Qëllimi i Kodit është vendosja e kërkesave minimale për mbrojtjen e shëndetit 
publik, sigurisë dhe mirëqenies së përgjithshme përmes rezistencës së nevojshme 
të strukturës së hapësirave të emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë, 
menaxhimit të mbeturinave ndërtimore, ndriçimit adekuat dhe ventilimit, masave 
për efiçiencë dhe kursim të energjisë, dhe sigurisë së jetës dhe pronës nga zjarri 
dhe rreziqeve tjera që i atribuohen mjedisit ndërtimor si dhe t’i krijoj siguri 
zjarrfikësve dhe përgjegjësve tjerë në raste të emergjencave. Kodi do të vendos 
çfarëdo kërkese tjetër teknike që parimisht konsiderohet çështje relevante teknike.  

3. Rregullat teknike të efiçiencës dhe kursimeve të energjisë së Kodit i referohen 
Standardeve të Kosovës mbi efiçiencën dhe kursimet e energjisë të aprovuara nga 
Agjencia për Standardizim e Kosovës në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë.  

 
KREU IV 

NDËRTIMI 
 

Neni 7 
Pjesëmarrësit në ndërtim 

 
Pjesëmarrësit në ndërtim janë aplikuesi, poseduesi i lejes ndërtimore, projektuesi, 
kontraktuesi. 
 

Neni 8 
Poseduesi i lejes 

 
Nëse poseduesi i lejes ndërtimore ndryshon gjatë ndërtimit, poseduesi i ri i lejes 
ndërtimore është i obliguar të njoftojë me shkrim organin kompetent që e ka lëshuar 
lejen ndërtimore, i cili duhet ta reflektojë ndryshimin në leje ndërtimore brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh. 
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Neni 9 
Mjetet juridike dhe parandalimi i konfliktit të interesit 

 
1. Kundër vendimit të organit administrativ pala ka të drejtën e ushtrimit të mjetit 

juridik në pajtim me Ligjin e Procedurës Administrative dhe të hapë konfliktin 
administrativ në pajtim me Ligjin për konfliktin administrativ.  

2. Ushtrimi i mjetit juridik në vendimin e organit administrativ, ose hapja e konfliktit 
administrativ nuk e ndal ekzekutimin e vendimit, përveç nëse nuk vendos ndryshe 
organi kompetent.  

3. Gjatë zhvillimit të procedurës organi kompetent është i obliguar që të veprojë në 
pajtim me Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit 
publik.  

 
KREU V 

DOKUMENTACIONI NDËRTIMOR 
 

Neni 10 
Dokumentacioni ndërtimor 

 
Përmbajtja e dokumentacionit ndërtimor (përfshirë rindërtimin dhe rrënimin) përcak-
tohet me Kod ndërtimor. 
 

Neni 11 
Monitorimi nga projektuesi 

 
Projektuesi mund të monitoroj procesin e ndërtimit dhe përputhshmërinë e tij me 
dokumentacionin e aprovuar ndërtimor. 
 

Neni 12 
Validiteti i dokumentacionit të aprovuar paraprak ndërtimor 

 
Dokumentacioni ndërtimor i aprovuar për një projekt të mëhershëm konsiderohet i 
vlefshëm për ndonjë projekt të ardhshëm në varësi të kërkesave të planit rregullativ 
urban ose kushteve ndërtimore specifike për atë projekt. 
 

Neni 13 
Arkivimi i dokumentacionit ndërtimor 

 
Organi kompetent duhet të mirëmbajë, ruajë dhe t’i mundësojë qasje sipas kërkesës 
aplikuesit në të gjithë dokumentacionin ndërtimor dhe dokumentet tjera përcjellëse 
sipas legjislacionit në fuqi. 
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KREU VI 
LEJA NDËRTIMORE 

 
Neni 14 

Llojet për të cilat lëshohet leja ndërtimore 
 
1. Leja ndërtimore kërkohet për aktivitetet vijuese:  

1.1. ndërtimi i ri (përfshirë montazhet);  
1.2. rindërtimi i objekteve ekzistuese;  
1.3. rrënimi i objekteve ekzistuese, dhe  
1.4. riparimi i objektit ndërtimor, nëse ndodh ndryshim thelbësor i tij krahasuar 

me situatën para paraqitjes së dëmit nga katastrofat natyrore, luftërat apo 
ngjarjet e ngjashme.  

1.5. intervenimet në fasadat dhe strukturën (sanimet) e një objekti ekzistues.  
 

Neni 15 
Kategoritë e ndërtimeve për lëshimin e lejes ndërtimore dhe certifikatës së 

përdorimit 
 
1. Një leje ndërtimore apo një certifikatë përdorimi lëshohet mbi bazën e 

klasifikimeve si në vijim:  
1.1. Kategoria I – ndërtime me rrezikshmëri të ulët;  
1.2. Kategoria II – ndërtime me rrezikshmëri të mesme, dhe  
1.3. Kategoria III – ndërtime me rrezikshmëri të lartë dhe me interes nacional.  

2. Karakteristikat detaje të kategorive përcaktohen nga Ministria dhe Komunat me akt 
nënligjor.  

3. Nëse një ndërtim përmban karakteristika të më shumë se një kategorie, ndërtimi 
klasifikohet sipas karakteristikave korresponduese të kategorisë më të lartë.  

 
Neni 16 

Ndërtimet për të cilat nuk kërkohet leja ndërtimore 
 
Detajet e ndërtimeve për të cilat nuk kërkohet leja ndërtimore përcaktohen me akt 
nënligjor nga Ministria në bashkëpunim me Komunat. 
 

Neni 17 
Procedura e përgjithshme për lëshimin e lejes ndërtimore 

 
1. Lëshimi i lejes ndërtimore kalon nëpër dy (2) faza:  

1.1. Faza I: organi kompetent parasheh kushtet ndërtimore brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas pranimit të kërkesës për kushtet ndërtimore 
për ndërtimet e kategorisë I dhe tridhjetë (30) ditë për ndërtimet e 
kategorive II dhe III; dhe  

1.2. Faza II: leja ndërtimore lëshohet nga organi kompetent brenda tridhjetë (30) 
ditëve pas pranimit të kërkesës për leje ndërtimore për kategorinë I dhe 
dyzet e pesë (45) ditë për kategoritë II dhe III.  
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2. Në territoret për të cilat ekziston plani rregullativ urban, nuk nevojitet të kryhen 
procedurat e parapara për Fazën I pasi që plani rregullativ urban përcakton kushtet 
e nevojshme të Fazës I.  

3. Planet rregullative urbane janë dokumente publike dhe çdo person duhet të ketë 
qasje në to përmes ueb-faqeve komunale apo përmes kërkesës së palës.  

 
Neni 18 

Përcaktimi i kushteve ndërtimore 
 
1. Nëse nuk ekziston plani rregullativ urban, aplikuesi i propozon organit kompetent 

kushtet ndërtimore që dalin mbi bazën e diametrit prej pesëdhjetë (50) metrave nga 
vijat kufizuese të parcelës tokësore për të cilën aplikuesi ka kërkuar të ndërtoj 
objektin e tij ndërtimor.  

2. Në rast kur nuk ekziston plani rregullues urban, organi kompetent njofton publikun 
dhe mundëson komentet për kërkesën e dhënies së lejes së ndërtimit.  

3. Organi kompetent aprovon kërkesën e aplikuesit apo i vendos kushtet e veta 
ndërtimore siç parashihet me këtë ligj.  

4. Në rast se organi kompetent nuk kthen përgjigje me shkrim sipas afatit të kërkuar, 
atëherë zbatohen kushtet ndërtimore të propozuara nga aplikuesi.  

 
Neni 19 

Kompetencat për lëshimin e lejes ndërtimore 
 
1. Ministria ka kompetencë për lëshimin e lejeve për ndërtimet e kategorisë III, sipas 

Shtojcës nr. 1 të këtij ligji.  
2. Komunat lëshojnë leje ndërtimore për kategoritë I dhe II të ndërtimeve. Sipas 

marrëveshjes së dy apo më tepër komunave në përputhje me ligjin e aplikueshëm, 
komunat mund të formojnë një strukturë të përbashkët që do të kishte përgjegjësi 
për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimore dhe koordinimin e inspektimeve 
ndërtimore.  

 
Neni 20 

Kërkesa për lëshimin e lejes ndërtimore 
 
1. Kërkesa për leje ndërtimore mund të paraqitet nga aplikuesi apo personi ligjërisht i 

autorizuar prej tij. 
2. Me rastin e kërkesës për leje ndërtimore, organi kompetent do të lëshoj vërtetim 

për pranimin e kërkesës së aplikuesit.  
3. Kërkesës për lejen ndërtimore i bashkëngjitet:  

3.1. kopja e planit dhe certifikata e pronësisë të aplikuesit, siç është certifikuar 
nga organet kompetente;  

3.2. akti ligjor administrativ për vendosjen e kushteve ndërtimore, nëse kërkohet 
sipas nenit 18 të këtij ligji;  

3.3. tri kopje të dokumentacionit ndërtimor të përgatitur në pajtueshmëri me 
Kodin dhe një kopje në formë elektronike;  

3.4. në rast se kërkohen objekte të përkohshme ndërtimore në vend ndërtim, 
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kërkohet paraqitja e periudhës kohore për ato objekte, dhe  
3.5. vlerësimi i ndikimit në mjedis për ato ndërtime siç kërkohet me Ligjin mbi 

vlerësimin e ndikimit në mjedis.  
 

Neni 21 
Procedura për lëshimin e lejes ndërtimore 

 
1. Leja ndërtimore lëshohet nëse dokumentacioni ndërtimor përgatitet në 

pajtueshmëri me kushtet ndërtimore dhe në pajtim me dispozitat e këtij ligji, Kodit 
si dhe Ligjit mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë edhe zonat e 
veçanta të mbrojtura.  

2. Nëse organi kompetent vlerëson se dokumentacioni ndërtimor nuk është përgatitur 
në përputhje me kushtet ndërtimore dhe me dispozitat e këtij ligji, Kodit si dhe 
Ligjit mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë edhe zonat e veçanta 
të mbrojtura, nuk do të lëshojë lejen ndërtimore. Në rast se kërkesa për leje 
ndërtimore refuzohet, organi kompetent duhet të ofrojë sqarim të mirëfilltë për 
arsyet e refuzimit.  

3. Nëse kushtet e parapara me këtë ligj janë përmbushur dhe nëse aplikuesi ka 
paraqitur dëshmi për pagesën e taksës së lejes ndërtimore, organi kompetent 
brenda tridhjetë (30) ditësh për kategorinë I dhe brenda dyzet e pesë (45) ditëve për 
kategoritë II dhe III e lëshon lejen ndërtimore duke llogaritur nga data e paraqitjes 
së kërkesës. Nëse organi kompetent nuk e ka informuar aplikuesin për vendimin e 
tij brenda afatit të përcaktuar do të konsiderohet se leja është lëshuar. Në rastin e 
tillë, organi kompetent e lëshon lejen ndërtimore.  

4. Pas pranimit të kërkesës së pakompletuar për leje ndërtimore për ndërtim të 
kategorisë I, organi kompetent brenda tetë (8) ditëve e njofton aplikuesin për hapat 
e nevojshëm që duhet t’i ndërmerr që ta kompletoj kërkesën. Pas pranimit të 
kërkesës së pakompletuar për leje ndërtimore për ndërtim të kategorisë II ose III, 
organi kompetent brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve e njofton aplikuesin për hapat 
e nevojshëm që duhet t’i ndërmerr që ta kompletoj kërkesën. Nëse përmirësimet 
janë të nevojshme, aplikuesi i bën përmirësimet brenda tetë (8) ditëve për 
ndërtimet e kategorisë I dhe pesëmbëdhjetë (15) ditëve për ndërtimet e kategorisë 
II dhe III. Nëse aplikuesi nuk i përmbahet afateve pas njoftimit, organi kompetent 
mundet ta refuzoj kërkesën. Kjo kohë e shqyrtimit nuk do të ndikoj në afatin e 
organit kompetent për lëshimin e lejes sipas paragrafit 3. të këtij neni.  

5. Në rast se leja ndërtimore është lëshuar, organi kompetent do t’ia kthejë aplikuesit 
një kopje të dokumentacionit, së bashku me dokumentin e lejes ndërtimore dhe do 
t’ia dërgojë një kopje inspekcionit respektiv. Nëse refuzohet kërkesa, organi 
kompetent ia kthen dokumentacionin ndërtimor aplikuesit.  

6. Leja ndërtimore pushon së vlejturi nëse aplikuesi nuk fillon ndërtimin në afatin 
prej një (1) viti nga dita e fuqizimit të lejes ndërtimore.  

7. Vlefshmëria e lejes ndërtimore mund të zgjatet me kërkesën e aplikuesit për një (1) 
vit.  
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Neni 22 
Taksa administrative e lejes ndërtimore 

 
1. Organi kompetent përcakton taksën e lejes ndërtimore në bazë vjetore, në 

konsultim me Ministrinë. Ministria do të analizoj resurset e organit kompetent 
sipas vlerës së tregut dhe monitorojë alokimin e resurseve nëpër të gjithë organet 
kompetente dhe reflektimin e tyre në taksën e propozuar dhe do të bëjë 
rekomandime, sipas nevojës për të siguruar që taksa e propozuar është në përputhje 
me formulën e përshkruar në këtë nen.  
1.1. organi kompetent do t’i dorëzojë taksën e propozuar vjetore ndërtimore 

Ministrisë deri nga fundi i muajit shtator të vitit vijues për aplikim të saj nga 
data 1 janar e vitit pasues. Përndryshe, taksa e mëparshme ndërtimore do të 
konsiderohet e vlefshme sipas këtij ligji.  

1.2. pas shqyrtimit të taksës së propozuar nga Ministria dhe pranimit nga ana e 
organit kompetent të çfarëdo rekomandimi nga ministria në lidhje me të, 
organi kompetent do të bëjë publike taksat e propozuara dhe mundësoj 
diskutimin publik për një periudhë gjashtëdhjetë (60) ditësh. Pas skadimit të 
afatit për diskutim publik, norma do të vihet në përdorim pas tridhjetë (30) 
ditësh shtesë të njoftimit publik.  

1.3. organet kompetente në konsultim me Ministrinë, mund të propozojnë 
ndryshime të taksës së tyre së lejes ndërtimore sipas nevojës për të reflektuar 
ndryshimet në lidhje me shpenzimet lidhur me dhënien e lejeve ndërtimore, 
por taksa nuk mund të ndryshohet para se të kalojnë gjashtë (6) muaj nga 
ndryshimi i fundit i taksës së lejes ndërtimore nga organi kompetent.  

2. Organi kompetent me rastin e propozimit të taksës së lejes ndërtimore Ministrisë 
ose publikut për analizë dhe komente do të dorëzoj analizën funksionale të normës 
së taksës, buxhetin e vlerësuar sipas përshkrimit në nën-paragrafin 4.2. të 
paragrafit 4. të këtij neni, dhe numrin total bruto të metrave katrorë sipas 
përshkrimit në nën-paragrafin 4.1. të paragrafit 4. të këtij neni.  

3. Ministria dhe organi kompetent do të bëjnë gjithmonë publike në faqet e tyre 
elektronike dhe do të bëjnë të mundur që çdo person sipas kërkesës të informohet 
lidhur me taksën e lejes ndërtimore bazuar në metër katror që nuk duhet të 
tejkalojë nivelin e mbulimit të kostos duke përfshirë të gjitha supozimet dhe 
llogaritjet e përdorura për të arritur deri te taksa e publikuar.  

4. Taksa e lejes ndërtimore do të llogaritet në bazë vjetore si në vijim:  
4.1. bazuar në të dhënat e kaluara, përcaktimi i numrit total bruto të metrave 

katrorë të lejuar me leje ndërtimi të lëshuar brenda territorit gjatë vitit të 
kaluar;  

4.2. përcaktimi i buxhetit të domosdoshëm për organin kompetent për të lëshuar 
leje ndërtimore në mënyrë efektive dhe efikase dhe për të kryer mbikëqyrjen 
e ndërtimit, duke përfshirë edhe inspektimin;  

4.3. pjesëtimi i buxhetit të referuar në nën-paragrafin 4.2. të paragrafit 4. të këtij 
neni me numrin total bruto të metrave katrorë të lejuar me leje ndërtimore 
ashtu siç është përshkruar në nën-paragrafin 4.1. të paragrafit 4. të këtij 
neni. Herësi i këtij pjesëtimi do të jetë taksa e lejes ndërtimore së bazuar në 
metra katrorë për periudhën pasuese.  
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5. Dispozitat e këtij neni, paragrafët 1 - 4 nuk kanë efekt zbatues në Tarifat 
Rregullative për zhvillimin ose ruajtjen e infrastrukturës, siç është paraparë në 
nenin 17 të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, nr. 03/L-49. 

 
Neni 23 

Taksa për infrastrukturë 
 
Komuna mund të vlerësojë një ngarkesë për aplikuesin për të rimbursuar koston e 
krijimit, përmirësimit, zgjerimit apo riparimit të infrastrukturës komunale vetëm aty ku 
është e autorizuar për të bërë këtë sipas nenit 17 të Ligjit për Financat e Pushtetit 
Lokal. Nëse komuna propozon të vlerësojë një taksë infrastrukturore, me kërkesë të 
aplikuesit komuna do të bëjë një Marrëveshje Zhvillimi me aplikuesin në mënyrë që të 
specifikojë afatet, kushtet dhe orarin sipas të cilit taksa infrastrukturore do të paguhet. 
Marrëveshja për Zhvillim mund të specifikojë shumën dhe afatet brenda të cilave 
Aplikuesi do ta rimbursojë komunën ose ndryshe mund të specifikojë kushtet mbi të 
cilat Aplikuesi do të ndërmarrë sigurimin e infrastrukturës në lidhje me pagesën e 
taksës së infrastrukturës. Marrëveshja për Zhvillim do të përmendet në Lejen e 
Ndërtimit dhe do të regjistrohet së bashku me pronën e subjektit në Drejtorinë për 
Kadastër dhe Gjeodezi të Komunës. 
 

Neni 24 
Dokumenti i lejes ndërtimore 

 
Dokumenti i lejes ndërtimore do të përshkruajë në mënyrë eksplicite të gjitha kushtet 
ndërtimore në përputhje me dokumentacionin e ndërtimit. 
 

Neni 25 
Dëmet e shkaktuara objekteve ndërtimore 

 
1. Në rast të dëmtimit të objekteve ndërtimore nga forca madhore sipas Ligjit për 

mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, riparimi dhe rindërtimi i 
atyre objekteve mund të bëhet pa leje ndërtimore nëse nuk bëhen ndryshime 
rrënjësore nga gjendja para dëmtimit, përveç objekteve të cilat kanë qenë të 
ndërtuara pa leje”.  

2. Në rast se riparimet dhe rindërtimet e bëra sipas paragrafit 1 të këtij neni bëjnë 
ndryshime qenësore në objekt, leja ndërtimore për riparim dhe rindërtim do të 
merret brenda dy (2) viteve nga dita e paraqitjes së dëmit. Për qëllim të këtij 
paragrafi, “ndryshimet qenësore” i referohen kushteve ndërtimore. Nëse riparimet 
dhe rindërtimet bëhen në objekt të trashëgimisë kulturore, kërkohet leja ndërtimore 
dhe harmonizimi me legjislacionin për trashëgimi kulturore.  

3. Riparimet dhe rindërtimet e bëra sipas këtij neni mund të bëhen në bazë të 
vendimit që nxjerr Qeveria sipas propozimit të Institucioneve përkatëse.  
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KREU VII 
VENDNDËRTIMI 

 
Neni 26 

Dokumentet në vend ndërtim 
 
1. Kontraktuesi në vend ndërtim duhet të ketë dokumentet vijuese:  

1.1. kontratën mes poseduesit të lejes ndërtimore dhe kontraktuesit;  
1.2. lejen ndërtimore dhe dokumentacionin ndërtimor;  
1.3. dokumentacionin për atestet e produkteve ndërtimore dhe pajisjeve;  
1.4. dëshminë për kualitetin e përcaktuar për produktet ndërtimore të përdorura, 

dhe  
1.5. librin dhe ditarin ndërtimor.  

2. Forma, mënyra dhe kushtet e udhëheqjes e mirëmbajtjes së ditarit dhe librit 
ndërtimor në vend ndërtim përcaktohen nga Ministria me akt nënligjor.  

 
KREU VIII 

CERTIFIKATA E PËRDORIMIT 
 

Neni 27 
Certifikata e përdorimit 

 
1. Për të gjitha objektet ndërtimore për të cilat kërkohet leja ndërtimore, merret edhe 

certifikata e përdorimit para se objekti të përdoret.  
2. Certifikata e përdorimit lëshohet kur të plotësohen këto kushte:  

2.1. kërkesat e lejes ndërtimore janë zbatuar;  
2.2. poseduesi i lejes ndërtimore dhe/ose kontraktuesi kanë hequr dhe hedhur 

mbeturinat ndërtimore nga vend ndërtimi në deponi adekuate të mbeturinave 
ndërtimore, të caktuar në mënyrë specifike për këtë qëllim, dhe  

2.3. masat e kursimeve dhe efiçiencës së energjisë janë zbatuar.  
3. Për objekte ndërtimore që përbëhen nga pjesë të pavarura funksionale mund të 

lëshohen certifikata të ndara përdorimi për ato pjesë të pavarura funksionale kur 
plotësohen kërkesat e lejes ndërtimore.  

 
Neni 28 

Kërkesa për lëshimin e certifikatës së përdorimit 
 
1. Certifikata e përdorimit lëshohet nga organi kompetent.  
2. Kërkesës për lëshimin e certifikatës së përdorimit i bashkëngjitet si vijon:  

2.1. protokollet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin e të gjitha fazave të 
ndërtimit të përcaktuara për objektin në dokumentacionin ndërtimor, dhe  

2.2. evidencën e rezultateve pozitive të testimit të kryer siç është parashikuar në 
Kod.  

3. Inspekcioni ndërtimor ka të drejtë të bëj inspektimin final të vend ndërtimit dhe 
poseduesi i lejes ndërtimore duhet t’i siguroj qasje të arsyeshme në vend ndërtim.  

4. Nëse kushtet e parapara me ligj janë përmbushur, organi kompetent lëshon 
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certifikatën e përdorimit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve për kategorinë I dhe 
brenda tridhjetë (30) ditëve për kategorinë II dhe III prej ditës së pranimit të 
dokumentacionit. Në rast se organi kompetent nuk e ka informuar aplikuesin për 
vendimin e tij brenda afatit të paraparë, certifikata e përdorimit konsiderohet e 
lëshuar. Në rastin e tillë, organi kompetent e lëshon certifikatën e përdorimit.  

 
KREU IX 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 29 
Mbikëqyrja inspektuese 

 
Funksionin e inspektimit të paraparë me këtë ligj dhe akte tjera nënligjore e kryen 
Inspekcioni Ndërtimor i Ministrisë dhe Inspekcioni Ndërtimor i Komunave brenda 
kompetencave të tyre. 
 

Neni 30 
Autorizimet e Inspektorit 

 
1. Inspekcioni përkatës ndërtimor ka të drejtë të bëjë inspektim të çdo objekti 

ndërtimor brenda kompetencave të tij në pajtueshmëri me këtë ligj.  
2. Poseduesi i lejes ndërtimore dhe kontraktuesi duhet t’i sigurojnë qasje të 

arsyeshme inspekcionit ndërtimor kur ai i kryen detyrat e tij sipas këtij ligji.  
 

Neni 31 
Inspektimi pas përfundimit të fazave ndërtimore 

 
1. Secila fazë ndërtimi është pjesë përbërëse e kërkesave të lejes ndërtimore dhe 

inspektimi realizohet pas përfundimit të secilit prej këtyre fazave në kuadër të 
zbatimit të kërkesave të lejes ndërtimore.  

2. Inspektori verifikon përputhjen e punëve të përfunduara me dokumentacionin 
ndërtimor dhe do të prodhojë protokoll mbi përfundimin e fazës respektiv të 
ndërtimit, i cili nënshkruhet nga poseduesi i lejes, kontraktuesi dhe inspektori.  

3. Në rastin kur inspektori nuk e realizon inspektimin me rastin e përfundimit të 
ndonjë prej fazave të ndërtimit, poseduesi i lejes e prodhon protokollin mbi 
përfundimin e asaj faze të ndërtimit, i cili nënshkruhet nga poseduesi i lejes 
ndërtimore dhe kontraktuesi.  

4. Poseduesi i lejes ndërtimore e njofton organin kompetent me shkrim lidhur me 
përfundimin e secilës fazë ndërtimi. Inspekcioni i ndërtimit do të realizojë secilin 
inspektim në ditën e shtatë pas pranimit të atij njoftimi.  

5. Në rastin kur inspekcioni i ndërtimit konkludon se punët e kryera nuk përputhen 
me dokumentacionin ndërtimor, përgatitet protokolli sqarues lidhur me 
mospërputhjen. Poseduesi i lejes ndërtimore korrigjon mospërputhjen brenda një 
kohe të arsyeshme, ashtu siç përcaktohet nga inspekcioni i ndërtimit.  
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Neni 32 
Ndalimi i produkteve ndërtimore 

 
1. Në rast se inspekcioni ndërtimor përcakton se materialet ndërtimore nuk përputhen 

me Kodin, inspekcioni mundet që verbalisht të ndaloj përdorimin e materialeve të 
tilla. Urdhrat verbale prodhojnë efekt të menjëhershëm.  

2. Urdhrat verbale i dërgohen me shkrim poseduesit të lejes ndërtimore brenda tre (3) 
ditëve. Ndërtimi i afektuar nga jo-konformiteti mund të vazhdohet vetëm nëse jo-
konformiteti i tillë mënjanohet.  

 
Neni 33 

Ndërprerja e ndërtimit për mospërputhje me kërkesat e lejes ndërtimore 
 
1. Gjatë inspektimit, inspekcioni ndërtimor mund t’i urdhëroj poseduesit të lejes 

ndërtimore të ndërpres ndërtimin menjëherë nëse objekti ndërtimor ose një pjesë e 
tij ndërtohet në kundërshtim me lejen ndërtimore dhe në rastin e tillë vetëm pjesa e 
ndërtimit që ndërlidhet me mospërputhjen e identifikuar me kërkesat e lejes 
ndërtimore ndërpritet.  

2. Në rast se ndërtimi ndalohet në përputhshmëri me këtë nen, inspekcioni do të 
ofrojë sqarim të detajizuar me shkrim për arsyet e ndaljes së ndërtimit.  

3. Në rast se veprimi i përshkruar në paragrafin 1. të këtij neni, ndërmerret për 
objektet ndërtimore të trashëgimisë kulturore, inspekcioni ndërtimor e njofton 
organin kompetent qeveritar. 

 
Neni 34 

Rrënimi i objektit ndërtimor 
 
1. Gjatë inspektimit, inspekcioni ndërtimor mund të urdhëroj poseduesin e lejes 

ndërtimore të rrënoj objektin ndërtimor nëse është vërtetuar se ka parregullsi të 
pariparueshme që rrezikojnë stabilitetin e ndërtimit, stabilitetin e ndërtimeve fqinje 
apo vë në rrezik jetën e personave.  

2. Në kryerjen e inspektimit, inspektori ndërtimor me vendim mundet të urdhërojë 
poseduesin e lejes ndërtimore të rrënoj objektet ndërtimore të përkohshme që nuk 
janë rrënuar brenda afatit të përcaktuar;  

3. Me vendimin nga paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni, inspekcioni ndërtimor do të 
përcaktoj kohën e mjaftueshme brenda së cilës poseduesi i lejes ndërtimore duhet 
ta rrënoj objektin ndërtimor apo një pjesë të tij.  

4. Në rast se veprimi i përshkruar në paragrafin më lartë ndërmirret për ndërtimet apo 
objektet e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë edhe ato në zonat e veçanta të 
mbrojtura, inspekcioni i ndërtimit e njofton organin kompetent qeveritar.  

5. Pavarësisht nga paragrafi 1. i këtij neni, inspektori ndërtimor nuk kërkon nga 
poseduesi i lejes ndërtimore të rrënoj ndërtimin apo pjesë të tij nëse do të kishte 
rrezik për shëndetin dhe jetën e njerëzve, ndërtimet tjera apo stabilitetin e tokës 
përkufizuese. Në rastin e tillë, poseduesi i lejes ndërtimore përpilon planin e 
rehabilitimit i cili duhet të aprovohet nga organi kompetent.  
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KREU X 
GJOBAT DHE NDËSHKIMET 

 
Neni 35 

Kundërvajtjet nga pronari 
 
1. Mënyra, procedurat, ekzekutimi dhe shumat e gjobave ndaj pjesëmarrësve në 

ndërtim përcaktohen nga Ministria me akt të veçantë administrativ dhe rishikohet 
dhe miratohen për çdo vit dhe publikohen në Gazetën Zyrtare.  

2. Poseduesi i lejes ndërtimore do të gjobitet nëse:  
2.1. puna ndërtimore krijon rrezik për personat tjerë, dhe nëse nuk siguron, 

rrethon ose shënjon dukshëm me shenja treguese rreziqet që mund t’u 
kanosen kalimtarëve;  

2.2. nuk vendos në vend ndërtim tabelën informuese, apo  
2.3. nuk ndërmerr masa për sigurimin e ndërtimit dhe ndërtimeve fqinje.  

 
Neni 36 

Kundërvajtjet nga organet kompetente 
 
Të gjithë punonjësit përgjegjës dhe Inspektorët në organet kompetente që veprojnë në 
kundërshtim me këtë ligj si dhe për shkeljet e evidentuara procedurale sipas këtij ligji 
do të merren masa ndëshkuese financiare dhe penale sipas Kodit Penal të Kosovës. 
 

Neni 37 
Kufizimet e fuqisë ligjore 

 
Procedurat ligjore të ndërmarra si rezultat i shkeljes së këtij ligji mund të mos fillojnë 
më vonë se një (1) vit nga data kur një shkelje e tillë është kryer. 
 

KREU XI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 38 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Ligji i Ndërtimit, Nr. 2004/15, dhe Rregullorja e 

UNMIK-ut mbi Shpalljen e Ligjit për Ndërtim, Nr. 2004/37, së bashku me 
dispozitat ligjore në ligjet tjera që janë në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.  

2. Ministria, më së largu në afat prej tre (3) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, do 
të harmonizojë Ligjin për Planifikim Hapësinor dhe ligjet tjera relevante me 
dispozitat e këtij ligji.  

3. Ministria, në koordinim me ministritë tjera, komunat, komunitetin e biznesit dhe 
palët tjera të interesuara, do të nxjerr Kodin Unik të Ndërtimit të Republikës së 
Kosovës në afat prej gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi të këtij ligji. Kodi 
aprovohet nga Qeveria e Kosovës. Deri në kohën e aprovimit të Kodit Unik të 
Ndërtimit, referimet në këtë ligj ndaj Kodit Unik të Ndërtimit do të konsiderohen si 
referime ndaj standardeve ekzistuese të ndërtimit.  
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4. Ministria, në koordinim me ministritë tjera dhe komunat, obligohet që në afat prej 
gjashtë (6) muajsh prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji të nxjerr udhëzimet e 
domosdoshme administrative për zbatimin e këtij ligji. Udhëzimet administrative 
do të përfshijnë:  
4.1. standardet dhe procedurat minimale për shqyrtimin teknik të 

dokumentacionit ndërtimor që dorëzohet nga aplikuesi për të vërtetuar nëse 
dokumentacioni ndërtimor është përgatitur në përputhje me Kodin Unik të 
Ndërtimit të Republikës së Kosovës (ose para aprovimit të Kodit, në 
përputhje me standardet ekzistuese të ndërtimit).  

4.2. standardet dhe procedurat minimale për mbikëqyrjen inspektive ashtu siç 
është paraparë në Kreun IX të këtij ligji. Brenda dymbëdhjetë (12) muajsh 
nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të gjitha komunat do të zbatojnë plotësisht 
standardet dhe procedurat të referuara në nën-paragrafët 4.1 dhe 4.2 te 
paragrafit 4 të këtij paragrafi.  

5. Brenda një (1) muaji nga hyrja në fuqi e këtij ligji, komunat do të vlerësojnë 
resurset dhe kapacitetet e tyre interne për lëshimin e lejeve ndërtimore dhe 
propozojnë taksat e lejeve ndërtimore, sipas formulës së paraparë me këtë ligj. 
Ministria brenda tre (3) muajve nga pranimi i normave të taksave të lejeve 
ndërtimore nga organet kompetente për leje ndërtimore, vlerëson propozimet në 
përputhje me formulën e paraparë me këtë ligj. Pas vlerësimit nga Ministria, 
normat do të bëhen publike nga Ministria dhe komunat për komente publike për 
gjashtëdhjetë (60) ditë. Pas skadimit të periudhës së komenteve, normat e taksave 
të lejeve ndërtimore do të bëhen publike për njoftim nga Ministria dhe komunat 
për gjashtëdhjetë (60) ditë.  

6. Pas tetë (8) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, normat e aprovuara do të bëhen 
efektive dhe procesi për aprovimin e normave do të bëhet sipas këtij ligji.  

7. Udhëzimi administrativ për provimin profesional dhe licencimin e arkitektëve dhe 
inxhinierëve në fushën e ndërtimit nr. 06/2011, mbetet në fuqi derisa i njëjti të mos 
ndryshohet, plotësohet dhe amendamentohet.  

 
Neni 39 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-110 
31 maj 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-030-2012, datë 19.06.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 18 / 03 KORRIK 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-110 
PËR NDËRTIM 

 
SHTOJCA Nr. 1 

 
LEJA E NDËRTIMIT 

Kompetencat për dhënien e lejes së ndërtimit 
 
1. Ministria është kompetente për dhënien e lejes së ndërtimit për objekte ndërtimore, 

si vijon:  
1.1. digat e larta dhe akumulimet e ujit, mbetjet nga minierat ose hiri për të cilat 

parashihet përkujdesje teknike; 
1.2. objekte nukleare dhe objektet tjera të cilat shërbejnë për prodhimin e 

lëndëve nukleare djegëse, radioizotopeve, rrezatimit, deponi të mbetjeve 
radioaktive për qëllimet e hulumtimeve shkencore; 

1.3. objektet për përpunimin e naftës dhe gazit, naftësjellësit dhe gazsjellësit 
ndërkombëtar dhe magjistral, tubacionet e gazsjellësit me shtypje mbi 
gjashtëmbëdhjetë (16) bar nëse kalon së paku nëpër dy (2) komuna, 
deponive të naftës, gazit dhe derivateve të naftës me kapacitet mbi pesëqind 
(500) tonë, ujësjellësit të ujit të nxehtë magjistral dhe regjional, objekteve 
për prodhimin e biodizellit;  

1.4. objektet bazike për përpunimin e industrisë kimike, metalurgjisë së zezë dhe 
të ngjyrosur, objektet për përpunimin e lëkurës dhe leshit, objektet për 
përpunimin e kauçukut, objektet për prodhimin e celulozës dhe letrës dhe 
objektet për përpunimin e lëndës së parë të mineraleve jometale, përveç 
objekteve për përpunimin primar të gurëve të çmueshëm stolisësh dhe 
gurëve të tjerë në pajtim me rregulloren e cila përcakton listën e projekteve 
për të cilat kërkohet vlerësimi i ndikimit në mjedis; 

1.5. stadiumeve për dhjetë mijë (10.000) e më shumë spektatorë, silose me 
kapacitet mbi dhjetë mijë (10.000) m³ objektet e institucioneve ndëshkuese 
korrektuese; 

1.6. hidrocentrale dhe termocentrale me diga përkatëse me fuqi dhjetë (10) e më 
shumë MW, termocentrale me fuqi dhjetë (10) e më shumë MW dhe 
termocentrale - ngrohtore elektrike me fuqi dhjetë (10) e më shumë MW si 
dhe largpërçues dhe trafostacione të tensionit njëqind e dhjetë (110) e më 
shumë  KV;    

1.7. objektet ndër regjionale dhe regjionale të furnizimit me ujë dhe të 
kanalizimit, impianteve për përgatitjen e ujit për pije me kapacitet mbi 
katërqind (400) l/s dhe impianteve për pastrimin e ujërave të zeza në 
vendbanimet me mbi pesëmbëdhjetë mijë (15.000) banorë ose me kapacitet 
dyzet (40) l/s; 
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1.8. punëve rregulluese për mbrojtje nga ujërat e mëdha në zona urbane dhe 
sipërfaqe rurale më të mëdha se treqind (300) ha; 

1.9. objektet me vlerë kulturore me rëndësi të veçantë, objektet me vlerë 
kulturore të regjistruara në listën botërore të trashëgimisë kulturore dhe 
natyrore, objektet në zonat e mbrojtura në përputhje me Ligjin për objektet e 
trashëgimisë kulturore, objektet brenda kufijve të parqeve kombëtare, 
përveç shtëpive familjare, objekteve ekonomike dhe bujqësore dhe 
infrastrukturat e tyre kur ato ndërtohen në fshat; 

1.10. impiantet për trajtimin e mbeturinave jo të rrezikshme, me djegie apo në 
mënyrë kimike me kapacitet më të madh se shtatëdhjetë (70) tonë në ditë; 

1.11. impiantet për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme me ndezje, me metoda 
termike dhe/ose fizike, fiziko-kimike dhe kimike, si dhe deponitë qendrore 
dhe/ose deponitë për mbetje të rrezikshme; 

1.12. aeroportet; 
1.13. portet e pasagjerëve, portet dhe terminalet; 
1.14. rrugëve shtetërore të rendit të parë dhe të dytë, objekteve në shërbim të 

rrugëve dhe hyrjeve në komunikacion në këto rrugë dhe në kalimet kufitare;   
1.15. infrastrukturat publike hekurudhore së bashku me lidhjet në to dhe metrotë; 
1.16. objektet e telekomunikacionit, përkatësisht rrjetit, sistemet ose pajisjet të 

cilat janë të rëndësisë ndërkombëtare dhe magjistralet si dhe ato të cilat 
ndërtohen në territorin e dy apo më shumë komunave; 

1.17. deponitë regjionale ose deponitë për deponimin e mbeturinave jo të 
rrezikshme për zona me mbi dyqind mijë (200.000) banorë; 

1.18. objektet për prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtëritjes energjetike me 
fuqi dhjetë (10) e më shumë MW si dhe centralet me prodhim të kombinuar. 

2. Komunat janë kompetente për dhënien e lejeve të ndërtimit për të gjitha objektet 
ndërtimore të cilat nuk janë përfshirë në paragrafin 1. të këtij neni. 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton 

 
LIGJ PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME  
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është trajtimi i ndërtimeve pa leje në Republikën e Kosovës. 

 
Neni 2 

Fusha e zbatimit 
 
1. Ky ligj zbatohet për ndërtimet pa leje të identifikuara në hartën ortofoto digjitale 

bazuar në incizimin ajror fotogrametrik në Republikën e Kosovës të datës 30 gusht 
2013. 

2. Ky ligj ofron një program unik për trajtimin e ndërtimeve pa leje që do të zbatohet 
në tërë Republikën e Kosovës.  

3. Kategorizimi i ndërtimeve, bazohet në Ligjin për Ndërtim, Kategorizimin I, II dhe 
III, të zonave urbane dhe Rurale. 

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
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1.1. Ndërtim pa leje - ndërtim ekzistues i ndërtuar pa leje i cili ekziston në 
kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas dëshmive të hartës digjitale 
ortofoto. 

1.2. Leje legalizimi - dokument i legalizimit në përputhje me kushtet e këtij ligji 
dhe aktet tjera ligjore në fuqi. 

1.3. Aplikuesi - personi ose subjekti i cili aplikon, drejtpërdrejtë ose përmes 
përfaqësuesit ligjor, për leje legalizimi. 

1.4. Investitori - personi ose grup personash fizikë që veprojnë së bashku, të 
cilët investojnë për krijimin e pronës, në emër të të cilëve regjistrohet për 
herë të parë. 

1.5. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
1.6. Organet Kompetente – Ministria dhe Komunat. 
1.7. Regjistri shtetëror i ndërtimeve pa leje – listë e të gjitha ndërtimeve pa 

leje në tërë Republikën e Kosovës. 
1.8. Regjistri Komunal i ndërtimeve pa leje – listë e të gjitha ndërtimeve pa 

leje brenda territorit të një komune. 
1.9. Regjistrat e Aplikacioneve –lista e të gjithë atyre që kanë dorëzuar 

aplikacione për legalizim sipas këtij ligji, të paraqitura nga komunat. 
1.10. Lista e rrënimit - listë e kompletuar nga Ministria e atyre ndërtimeve pa 

leje të shënuara në Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje por për të cilat 
nuk janë dorëzuar aplikacione për legalizim. Lista e rrënimeve duhet të 
përfshijë ndërtimet që janë subjekt i rrënimit pa marrë parasysh nëse rrënimi 
do të bëhet nga ana e Ministrisë apo komunave. 

1.11. Inspektorati i ndërtimit – Inspektorati i Ndërtimit i Komunës në të cilën 
gjendet ndërtimi i Kategorisë I ose II ose i Ministrisë për Kategorinë III të 
ndërtimit. 

1.12. Kategoria I, Kategoria II dhe Kategoria III – e kanë të njëjtin kuptim si 
te Ligji për Ndërtim. 

 
KREU II 

SUBJEKTET PËRGJEGJËSE PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 
 

Neni 4 
Përgjegjësitë e Ministrisë për trajtimin e ndërtimeve pa leje 

 
1. Brenda gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Ministria do të jetë 

përgjegjëse për:  
1.1. caktimin e burimeve njerëzore dhe financiare të nevojshme për zbatimin 

efektiv the efikas të këtij ligji brenda kohës së lejuar. 
1.2. koordinimin e hartës ortofoto digjitale që tregon ndërtimet ekzistuese në tërë 

territorin e Kosovës dhe shpërndarjen e saj në komuna. 
1.3. zhvillimin e një fushate të gjerë të vetëdijesimit të publikut në nivel 

shtetëror duke:  
1.3.1. filluar që nga hyrja në fuqi e ligjit dhe përgjatë gjithë fazave të 

zbatimit të tij.  
1.3.2. përdorur televizionet, radion dhe mediat e shtypura si dhe përmes 

njoftimeve publike të shpërndara më gjerë. 
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1.3.3. përdorur broshurat për t’i shpjeguar procedurat e trajtimit. 
1.3.4. siguruar zhvillimin e fushatës në gjuhët zyrtare. 

1.4. zhvillimin e trajnimeve për autoritetet komunale të obliguara për të zbatuar 
këtë ligj.  

1.5. krijimin e një formulari standard të kërkesës për tu shënuar në Regjistrin e 
ndërtimeve pa leje dhe vënien e këtij formulari në dispozicion të komunave 
dhe publikut, në zyrat e Ministrisë dhe në faqen e internetit të Ministrisë. 

2. Brenda tridhjetë (30) ditësh pas pranimit të regjistrave nga komunat, Ministria do 
të krijojë Regjistrin shtetëror ku listohen ndërtimet pa leje në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës.  

3. Ministria do të publikojë Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje në faqen e vet 
zyrtare të internetit. Gjithashtu duhet të ndërmarrë hapat e mëtutjeshëm në ofrimin 
e lajmërimit për qasje në Regjistër.  
3.1. publikimin e lajmërimeve duke informuar se si mund të bëhet qasja në 

regjistër në tri (3) gazeta që shpërndahen në nivel shtetëror në tri (3) raste të 
ndryshme, për tri (3) ditë radhazi në të gjitha gjuhët zyrtare. 

3.2. njoftime të rregullta në radio dhe televizion, përmes radio dhe televizioneve 
shtetërore dhe lokale për një periudhë prej tridhjetë (30) ditësh, duke 
informuar se ku mund të bëhet qasja në regjistër. 

3.3. vendosja fizike e kopjeve të Regjistrit në zyrat komunale dhe ne ueb-faqen 
zyrtare, në tërë territorin e Republikës së Kosovës gjatë gjithë periudhës sa 
ligji do të jetë në fuqi, të përditësuara për të reflektuar të gjitha ndryshimet 
dhe plotësimet e tij. 

3.4. përpilimi dhe publikimi i një tabele grafike të lehtë për ta kuptuar duke 
përshkruar të gjitha afatet kohore të përcaktuara me këtë ligj, në lidhje me 
kohëzgjatjen e kufizuar e implementimit të ligjit. 

3.5. bashkëpunimi me organizatat relevante Kosovare dhe ndërkombëtare për të 
kontaktuar personat që jetojnë jashtë Kosovës dhe mund të preken nga ky 
ligj, dhe për të zhvilluar skema shtesë njoftimi aq sa është e duhur dhe nëse 
është e mundur. 

4. Për një periudhë jo më pak se nëntëdhjetë (90) ditë pas publikimit, Ministria do të 
pranojë ankesat nga aplikuesit ose palët e tjera të interesit në lidhje me ndërtimet 
pa leje të cilat gabimisht janë përfshirë ose përjashtuar nga Regjistri shtetëror i 
ndërtimeve pa leje. 

5. Ministria do të shqyrtojë vërejtjet ose komentet e pranuara sa i përket Regjistrit shtetëror 
të ndërtimeve pa leje dhe do të nxjerrë vendime brenda nëntëdhjetë (90) ditësh:  
5.1. nëse vërejtja ose komenti është me vend, Ministria do të bëjë revidimet e 

nevojshme në regjistër. 
5.2. nëse vërejtja ose komenti nuk është me vend, Ministria do të refuzojë 

kërkesën me shkrim duke theksuar bazat për refuzim.  
6. Pas nxjerrjes së vendimeve siç kërkohet nga nën-paragrafi 5.1. i këtij neni, 

Ministria do ta shpallë Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje të kompletuar dhe 
do të sigurohet se nuk do t’i bëhen ndryshime të mëtejme të listës së regjistrit:  
6.1. një urdhër të vlefshëm të shkruar nga Ministria për zbatimin e vendimit në 

ankesën e bërë sipas nenit 15 të këtij ligjit; ose  
6.2. një urdhër të vlefshëm nga gjykata kompetente. 
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7. Brenda pesë (5) dite pas shpalljes së Regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa leje, 
Ministria do të publikojë regjistrin e kompletuar.  

8. Brenda tridhjetë (30) ditësh pas pranimit të Regjistrave të Aplikimit nga komunat, 
Ministria do të krijojë Listën zyrtare për rrënim, ku do të shënohen ndërtimet pa 
leje të përfshira në Regjistrin shtetëror por për të cilat nuk është dorëzuar 
aplikacion për legalizim.  

9. Ministria do të publikojë Listën për rrënim në faqen e vet zyrtare të internetit. 
Gjithashtu duhet të ndërmarr hapat e mëtutjeshëm në ofrimin e lajmërimit të qasjes 
në listë: 
9.1. publikimin e lajmërimeve duke informuar se ku mund të bëhet qasja në 

Listë në tri (3) gazeta që shpërndahen në nivel shtetëror në së paku tri (3) 
raste të ndryshme për tri (3) ditë radhazi në të gjitha gjuhët zyrtare. 

9.2. njoftime të rregullta në radio dhe televizion, përmes radio dhe televizioneve 
shtetërore dhe lokale për një periudhë prej tridhjetë (30) ditësh, duke 
informuar se ku mund të bëhet qasja në Listë. 

9.3. vendosja fizike e kopjeve të Listës në zyrat komunale në tërë territorin 
shtetëror gjatë gjithë periudhës sa ligji do të jetë në fuqi, të përditësuara për 
të reflektuar të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e tij.  

9.4. publikimin e Listës në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë gjatë gjithë 
periudhës sa ligji do të jetë në fuqi, i përditësuar për të reflektuar të gjitha 
ndryshimet dhe plotësimet e tij.  

9.5. bashkëpunimi me organizatat relevante Kosovare dhe ndërkombëtare për të 
kontaktuar personat që jetojnë jashtë Kosovës dhe mund të preken nga ky 
ligj, dhe për të zhvilluar skema shtesë njoftimi aq sa është e duhur dhe nëse 
është e mundur.  

10. Për një periudhë jo më pak se nëntëdhjetë (90) ditë pas publikimit, Ministria do të 
pranojë dhe shqyrtojë ankesa nga aplikuesit që cilët gabimisht janë përfshirë në 
Listën e Rrënimit: 
10.1. nëse ankesa është me vend, Ministria do të bëjë revidimet e duhura në listë. 
10.2. nëse ankesa nuk është me vend, Ministria do të refuzojë kërkesën me shkrim 

duke theksuar bazat për mohim.  
11. Dhjetë (10) ditë pas publikimit të Listës së Rrënimeve, Ministria do të vendosë një 

njoftim në ndërtimet pa leje të kategorisë III, se “kjo ndërtesë është subjekt i 
rrënimit – në rast se aplikuesi i ndërtimit tashmë ka parashtruar aplikacionin për 
legalizim por megjithatë ndërtimi është përfshirë gabimisht në listën e ndërtimeve 
për rrënim, aplikuesi duhet ta njoftoj ministrinë e mjedisit dhe planifikimit 
hapësinor brenda nëntëdhjetë (90) ditë pas publikimit të Listës së Rrënimit. 

12. Inspektorati i Ndërtimit i Ministrisë do të fillojë rrënimin e ndërtimeve pa leje të 
Kategorisë III të përfshira në Listën për Rrënim pesëmbëdhjetë (15) ditë pas 
përfundimit të periudhës për parashtrimin e ankesave, siç parashihet me paragrafin 
10. të këtij neni, për ato ndërtime për të cilat nuk ka pasur ankesa për tu përfshirë 
në Listën e Rrënimeve. Nëse është bërë ndonjë ankesë, atëherë nuk do të ndodhë 
rrënimi derisa ankesa të refuzohet.  

13. Ministria është përgjegjëse për pranimin e ankesave për sjellje të ndaluar me nenin 
paragrafi 5. të këtij neni dhe përcjelljen e këtyre ankesave te organi i duhur i 
zbatimit të ligjit sipas nevojës. 
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Neni 5 
Përgjegjësitë e Komunave për trajtimin e ndërtimeve pa leje 

 
1. Brenda gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Komunat do të jenë 

përgjegjëse për:  
1.1. caktimin e burimeve njerëzore të nevojshme për zbatim efektiv dhe efikas të 

këtij ligji brenda kohës së lejuar; 
1.2. Komuna mund të bëjë kontraktimin e shërbimeve shtesë për zbatim efektiv 

dhe efikas të këtij ligji brenda kohës së lejuar; 
1.3. pranimin e hartës ortofoto digjitale nga Ministria pa kompensim ku tregohen 

të gjitha ndërtimet në tërë territorin e komunave të tyre; 
1.4. zhvillimin e fushatës së gjerë të vetëdijesimit të publikut në nivel lokal që 

nga hyrja në fuqi e ligjit dhe përgjatë gjithë fazave të zbatimit të tij; 
1.5. pjesëmarrje në trajnimet e organizuara nga Ministria për autoritetet 

komunale për të zbatuar këtë ligj. 
2. Komunat e krijojnë Regjistrin Komunal të ndërtimeve pa leje dhe brenda 

dymbëdhjetë (12) muajsh dhe pesë (5) ditësh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji e 
dorëzojnë atë në Ministri. 

3. Në mënyrë simultane me identifikimin e ndërtimeve pa leje të kërkuar me 
paragrafin 2. të këtij neni dhe në periudhë prej dymbëdhjetë (12) muajsh pas hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, komunat do të pranojnë aplikime nga aplikuesit e ndërtimeve 
pa leje për t’u përfshirë në Regjistrin Komunal të ndërtimeve pa leje. 

4. Komunat do ta hartojnë formularin standard “Kërkesë për tu Shënuar në Listën e 
ndërtimeve pa leje” të disponueshme për publikun në zyrat e komunës dhe në 
faqen e internetit të komunës.  

5. Komunat do të pranojnë aplikacione për legalizim për një periudhë gjashtë (6) 
mujore pas publikimit të Regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa leje.  

6. Brenda tridhjetë (30) ditësh pas përfundimit të periudhës kohore të caktuar për 
pranimin e aplikacioneve për legalizim të ndërtimeve pa leje, Komuna do të 
përpilojë një Regjistër të Aplikacioneve dhe do ta dorëzojë listën në Ministri. 

7. Dhjetë (10) ditë pas publikimit të Listës së Rrënimeve, Komuna do të vendosë një 
njoftim në ndërtimet pa leje të kategorisë I dhe II përbrenda territorit të tyre, se 
“kjo ndërtesë është subjekt i rrënimit – në rast se aplikuesi i ndërtimit tashmë ka 
parashtruar aplikacionin për legalizim por megjithatë ndërtimi është përfshirë 
gabimisht në listën e ndërtimeve për rrënim, aplikuesi duhet ta njoftoj Ministrinë e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor brenda (90) ditë pas publikimit të listës së 
rrënimit”.  

8. Inspektorati i Ndërtimit i Komunës do të fillojë rrënimin e ndërtimeve pa leje të 
Kategorisë I dhe II përbrenda territorit të tyre, të përfshira në Listën për rrënim 
pesëmbëdhjetë (15) ditë pas përfundimit të periudhës për parashtrimin e ankesave, 
siç parashihet me paragrafin 10. të nenit 4 të këtij ligji për ato ndërtime për të cilat 
nuk ka pasur ankesa për tu përfshirë në Listën e Rrënimeve. Nëse është parashtruar 
ndonjë ankesë, atëherë nuk do të ndodhë rrënimi derisa ankesa të refuzohet.  

9. Komuna është përgjegjëse për shqyrtimin e aplikacioneve dhe nxjerrjen e 
vendimeve për leje legalizimi për ndërtimet pa leje që bien në Kategoritë I dhe II të 
ndërtimeve sipas përkufizimit në Ligjin për Ndërtim. 



 
Ligji Nr. 04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa leje 

 343 

Neni 6 
Përgjegjësitë e Aplikuesve të ndërtimeve pa leje ose Njësive brenda 

ndërtimeve pa leje 
 

1. Aplikuesit e ndërtimeve pa leje ose njësive brenda ndërtimeve pa leje do të 
deponojnë kërkesë për tu përfshirë në Regjistrin Komunal të ndërtimeve pa leje:  
1.1. kërkesat do të dorëzohen duke plotësuar formularët standard të kërkesës të 

disponueshëm në zyrat e komunës ose në faqet e internetit të komunës ose 
Ministrisë; 

1.2. kërkesat do ti dorëzohen komunës në territorin e të cilës gjendet ndërtimi pa 
leje ose, për ndërtimet e Kategorisë III, Ministrisë; 

1.3. kërkesat do të dorëzohen brenda Dymbëdhjetë (12) muajve nga data e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. 

2. Aplikuesit e ndërtimeve pa leje ose njësive brenda ndërtimeve pa leje janë 
përgjegjës për shikimin e Regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa leje pas publikimit 
për të verifikuar se ndërtimi i tyre është përfshirë në listë ose për të informuar 
Ministrinë për çfarëdo gabimi. Çdo ndërtim pa leje që nuk është përfshirë në 
Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje nuk mund të legalizohet dhe do të jetë 
objekt i rrënimit konform me këtë ligj.  

3. Aplikuesit e ndërtimeve pa leje ose njësive përbrenda ndërtimeve pa leje do të 
dorëzojnë aplikacionin për legalizim, siç kërkohet me nenin 10 të këtij ligji, jo më 
vonë se gjashtë (6) muaj pas publikimit të Regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa leje. 

4. Nëse një aplikues i një ndërtimi që është i përfshirë në Regjistrin shtetëror të 
ndërtimeve pa leje dështon të dorëzojë aplikacionin për legalizim, siç kërkohet me 
nenin 10 të këtij ligji brenda kohës së kërkuar, ky ndërtim pa leje do të përfshihet 
në “Listën e Rrënimit” dhe do të rrënohet.  

5. Çdo ndërtim pa leje që ka filluar pas datës kur është bërë harta ortofoto nuk mund 
të legalizohet dhe do të rrënohet.  

 
Neni 7 

Përgjegjësitë e Shërbimeve Publike dhe subjekteve tjera për trajtimin 
e ndërtimeve pa leje 

 
1. Ofruesit e shërbimeve publike duhet të procedojnë kërkesat për aprovim të kyçjeve 

në shërbime me ujë dhe rrymë brenda gjashtëdhjetë (60) ditë për aplikuesit të cilët 
janë duke u përpjekur të legalizojnë ndërtimet e tyre sipas këtij ligji. 

2. Nëse një kërkesë për aprovim të një kyçje në shërbime në ujë dhe rrymë refuzohet, 
bazat e refuzimit duhet të jepen me shkrim.  

3. Ofruesit e Shërbimeve publike do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të 
këshilluar aplikuesit për hapat e nevojshëm për ndërtim të kyçjeve të sigurta dhe 
legale që do të kualifikohen për aprovim dhe në të gjitha aspektet tjera do të 
veprojnë në përputhje me qëllimin e këtij ligji. 

4. Nëse procedimi i një aplikanti sipas këtij Ligji kërkon veprimin ose vendimin e 
entiteteve tjera private ose qeveritare, këto entitete do të veprojnë me kohë për të 
proceduar të gjitha kërkesat dhe të jepen të gjitha vendimet. Veprimet ose 
vendimet nuk do të refuzohen pa arsye.  
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5. Nxjerrja ose tentimi për të nxjerrë pagesa që tejkalojnë taksat ose ngarkesat e 
zakonshme, të arsyeshme dhe të nevojshme nga aplikuesit që veprojnë sipas këtij 
ligji janë të ndaluara shprehimisht dhe shkelësi do të jetë subjekt i veprave 
financiare dhe penale sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 
KREU III 

PROCEDURAT E TRAJTIMIT 
 

Neni 8 
Regjistrat e ndërtimeve pa leje 

 
1. Të gjitha ndërtimet pa leje do të regjistrohen në Regjistrin Komunal të ndërtimeve 

pa leje së këndejmi, në Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje, duke përmbajtur 
informatat e mëposhtme:  
1.1. emrin dhe informatat kontaktuese të aplikuesit ose përfaqësuesit të 

autorizuar të aplikuesit, nëse dihet; 
1.2. numrin e referencës në regjistër; 
1.3. koordinatat GPS; 
1.4. llojin e ndërtimit; 
1.5. nëse ndërtimi është i përfunduar; 
1.6. nëse prona është përfshirë në regjistrin e tatimit në pronë; 
1.7. nëse ndërtimi është e kyçur në mënyrë legale në rrjetet e shërbimeve 

komunale. 
2. Lista e Rrënimit përfshin vetëm: 

2.1. ndërtimet pa leje për të cilat nuk është dorëzuar aplikacioni për legalizim; 
2.2. ndërtimet pa leje për të cilat nuk janë dorëzuar dokumente mbështetëse me 

aplikacionin për legalizim; dhe 
2.3. ndërtimet pa leje të cilave u është refuzuar leja e legalizimit. 

3. Regjistri shtetëror i ndërtimeve pa leje dhe Lista e Rrënimeve i nënshtrohen 
periudhës nëntëdhjetë (90) ditësh ku aplikuesit të cilët janë përfshirë ose 
përjashtuar gabimisht nga Regjistri shtetëror i ndërtimeve pa leje mund të 
deponojnë kërkesë për korrigjim. 

4. Formulari standard i kërkesës për t’u shënuar në Listën e Regjistrit të ndërtimeve 
pa leje është përfshirë si Shtojca 1 e këtij ligji. 

 
Neni 9 

Legalizimi i ndërtimit pa leje 
 
1. Ndërtimi pa leje do të legalizohet nëse: 

1.1. është i shënuar në Listën e Regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje; 
1.2. ndërtesa është e kompletuar dhe plotëson kërkesat themelore për shëndet 

dhe siguri sipas nenit 12 të këtij ligji; 
1.3. të gjitha kyçjet në shërbime komunale janë aprovuar ose u janë dhënë 

përjashtime nga organet përkatëse; dhe 
1.4. aplikuesit kanë bërë të gjitha pagesat sipas nenit 13 të këtij ligji. 
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Neni 10 
Kërkesat për Dokumente në Mbështetje të Aplikacionit për Legalizim 

 
1. Aplikacioni për legalizim do të dorëzohet në formularin standard të aplikimit dhe 

do të përmbajë dokumentet e mëposhtme: 
1.1. për ndërtimet e përfunduara të kategorisë së parë (I), tre (3) kopje të 

shtypura dhe digjitale të: 
1.1.1. Planit të Situacionit; 
1.1.2. Planit të Parcelës; 
1.1.3. Plani për mbrojtje nga zjarri për objektet me sipërfaqe më të madhe 

se katërqind e pesëdhjetë metra katrorë (450 m2); 
1.1.4. Bazës së themeleve, kateve dhe kulmit; 
1.1.5. Prerjes në përpjesë një me pesëdhjetë (1:50); 
1.1.6. Dukjeve, duke përfshirë edhe ndërtesat fqinje; 
1.1.7. Bazave dhe prerjeve të konstruksionit; 
1.1.8. Projektit të instalimeve të ujit; 
1.1.9. Projektit të instalimeve të rrymës; 
1.1.10. Projektit të instalimeve mekanike; 
1.1.11. fotot e objektit ndërtues se paku katër (4) foto qe tregojnë të gjitha 

dukjet e objektit. 
1.2. Nga kategoria e I-rë përjashtohen shtëpitë individuale të banimit deri 

njëqind metra katrorë (100 m2) dhe objektet bujqësore deri në katërqind 
metra katrorë (400 m2), të cilat duhet të plotësojnë: 
1.2.1. Planin e Situacionit; 
1.2.2. Planin e Parcelës; 
1.2.3. Përshkrimin teknik që përfshinë të dhënat për sipërfaqen ndërtuese, 

numrin e kateve, lartësia e hartuar nga Arkitekti apo Inxhinieri i 
ndërtimit; 

1.2.4. fotot e objektit ndërtues se paku katër (4) foto qe tregojnë te gjitha 
dukjet e objektit.  

1.3. Për ndërtimet e përfunduara te kategorisë së dytë (II), tre (3) kopje të 
shtypura dhe digjitale të: 
1.3.1. Planit të Situacionit; 
1.3.2. Planit të Parcelës; 
1.3.3. Projektit për mbrojtje nga zjarri; 
1.3.4. Bazës së themeleve, kateve dhe kulmit; 
1.3.5. Prerjes në përpjesë një me pesëdhjetë (1:50); 
1.3.6. Dukjeve, duke përfshirë edhe ndërtesat fqinjë; 
1.3.7. Bazave dhe prerjeve të konstruksionit; 
1.3.8. Raporti i stabilitetit të strukturës, 
1.3.9. Raporti i instalimeve të ujit; 
1.3.10. Raporti i instalimeve të rrymës; 
1.3.11. Raporti i instalimeve mekanike; 
1.3.12. së paku dy (2) fotografi të ndryshme të ndërtimit, të bëra gjatë ndërtimit. 

1.4. ndërtimet e përfunduara te kategorisë së tretë (III), rregullohen me Udhëzim 
Administrativ nga Ministria. 

1.5. dëshmi për pagesën e taksës administrative prej njëqind (100) Euro. 
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Neni 11 
Ndërtimet e papërfunduara 

 
1. Ndërtimet pa leje të cilat nuk janë të përfunduara në kohën që shënohen në listën e 

Regjistrit do të vlerësohen në pajtim me Ligjin për Ndërtim. 
2. Aplikuesit dorëzojnë dokumentet e kërkuara me nenin 10 të këtij ligji si dhe 

çfarëdo dokumenti shtesë që kërkohet me Ligjin për Ndërtim. 
3. Shqyrtimi i dokumenteve të ndërtimit, lëshimi i lejes së ndërtimit, inspektimi i 

vendit të ndërtimit dhe dhënia e certifikatës së shfrytëzimit do të kryhet në pajtim 
me Ligjin për Ndërtim. 

4. Ndërtimi duhet të kryhet brenda periudhës kohore të lejes së ndërtimit ose çfarëdo 
zgjatje afati dhënë nga organi kompetent. Në fund të këtij Programi për legalizimin 
të çfarëdo ndërtimi i papërfunduar apo që nuk janë duke vazhduar aktivisht sipas 
një leje ndërtimi të vlefshme do të rrënohen.  

 
Neni 12 

Inspektimi i Ndërtimeve të përfunduara 
 
1. Ndërtimet pa leje që janë të përfunduara ose substancialisht të përfunduara në 

kohën kur përfshihen në Regjistër do të jenë subjekt i inspektimit vizual nga organi 
kompetent për t’u siguruar se ato janë në pajtim me kërkesat bazike të mirëqenies 
shëndetësore, sigurisë dhe dispozitat e tjera të këtij ligji.  

2. Inspektimet e ndërtimit pa leje duhet të përcaktojnë që Aplikimet për Leje për 
legalizim do të refuzohen, pas inspektimit, nëse organi kompetent gjen se: 
2.1. gjendja ekzistuese e ndërtimit pa leje ndryshon në mënyrë aq thelbësore nga 

ajo e prezantuar në dokumentet e aplikimit; 
2.2. se ndërtimi është bërë pa leje pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe nuk shihet 

në hartën digjitale të ortofotos;  
2.3. ndërtimi nuk i plotëson standardet bazike për mirëqenie shëndetësore dhe 

siguri të përcaktuara me një akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria. 
2.4. është i ndërtuar në pronë publike, përkatësisht në zonë me interes publik, në 

përputhje me ligjet në fuqi; 
2.5. është i ndërtuar në zonën e mbrojtur të natyrës dhe parqeve kombëtare; 
2.6. është i ndërtuar në korridoret e infrastrukturës në fushën e energjetikës, 

transportit dhe hidrosistemit; 
2.7. është i ndërtuar në zonat e mbrojtura dhe zonat e veçanta të trashëgimisë 

kulturore; 
2.8. është i ndërtuar në tokën bujqësore nën sistem të ujitjes dhe komasacionit. 

3. Nëse, pas inspektimit, është gjetur se ndërtimi dallon nga ajo që është paraqitur në 
dokumentet e aplikimit aplikuesit duhet dhënë mundësia për të korrigjuar 
aplikacionin në përputhje me gjendjen ekzistuese të ndërtimit. Nëse Aplikuesi 
dështon në korrigjimin e mangësive të dokumenteve brenda tridhjetë (30) ditëve 
pas marrjes së njoftimit për këtë, kërkesa për legalizim do të refuzohet. 

4. Nëse, pas inspektimit, ndërtimi pa leje nuk i plotëson standardet bazike për shëndet 
dhe siguri të përcaktuara nga një akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria organi 
kompetent duhet të: 
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4.1. pajisë parashtruesin e kërkesës me listën e korrigjimeve të nevojshme për të 
sjellë ndërtimin në përputhje; 

4.2. siguron një periudhë të arsyeshme kohore jo më shumë se dymbëdhjetë (12) 
muaj për të realizuar përmirësimet; 

4.3. caktoj kohën e riinspektimit për të konfirmuar realizimin e përmirësimeve 
brenda dhjetë (10) ditësh pas përfundimit të afatit të paraparë. 

5. Nëse aplikuesi dështon të korrigjojë mangësitë brenda kohës së caktuar, kërkesa 
për legalizim do të refuzohet. 

 
Neni 13 

Taksat për legalizimin e ndërtimit pa leje 
 
1. Aplikuesit të cilët i plotësojnë kushtet për dhënie të lejes së legalizimit sipas këtij 

ligji do të paguajnë një taksë për të marrë lejen e legalizimit bazuar në taksën për 
leje ndërtimi të organit kompetent të publikuar aktualisht. 

2. Aplikuesi do të paguajë gjithashtu çfarëdo takse të papaguar për pronën para 
pranimit të lejes së ndërtimit.  

3. Taksa prej njëqind (100) Euro do t’i zbritet shumës së pagesave të mbetura borxh 
sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni. 

4. Nga taksa për legalizim lirohen shtëpitë individuale të banimit deri njëqind metra 
katrorë (100m2), përfituesit e skemës sociale dhe objektet bujqësore deri katërqind 
metra katrorë (400m2) sipas nenit 10 nën-paragrafi 1.2. të këtij ligji. 

 
Neni 14 

Procedurat e nxjerrjes së vendimit dhe efektet juridike të legalizimit 
të Objekteve pa leje 

 
1. Për çdo aplikacion i cili i plotëson të gjitha kriteret, organi kompetent nxjerr 

vendim për legalizim te ndërtimit pa leje. 
2. Vendimi për legalizim bazohet në dokumentet e ofruara nga aplikuesi dhe në 

gjendjen ekzistuese të ndërtimit në teren. 
3. Vendimi për legalizim të ndërtimit nuk ka efekt juridik ne pronësinë dhe të drejtat 

tjera sendore në ndërtimin për të cilin është nxjerr ky vendim dhe në parcelën 
kadastrale në të cilën është ndërtuar. 

4. Vendimi për legalizim do të lëshohet brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e 
paraqitjes së të gjitha dokumenteve të përcaktuara me këtë ligj. 

5. Nëse, gjatë shqyrtimit, organi kompetent gjen se ka mangësi në dokumentet e 
kërkuara sipas nenit 10 të këtij ligji të cilat parandalojnë procedimin e mëtejshëm 
të aplikacionit, organi kompetent do të njoftojë aplikuesin, i cili duhet të plotësoj 
dokumentacionin për të eliminuar mangësitë brenda tridhjetë (30) ditësh. 

6. Nëse mangësitë nga paragrafi 5. i këtij neni nuk evitohen, organi kompetent 
refuzon aplikacionin. 

7. Vendimet për të gjitha aplikacionet duhet të merren brenda tre (3) viteve pas hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 15 
Ankesat ndaj vendimit të organit kompetent 

 
1. Aplikuesi ose palët e treta të interesuara mund të kontestojnë çfarëdo vendimi të 

nxjerrë nga komuna duke paraqitur ankesë në Ministri, përmes organit që ka 
nxjerrë vendimin. Ankesat duhet të dorëzohen brenda tridhjetë (30) ditë nga 
pranimi i vendimit. 

2. Ministria do të lëshojë një vendim brenda tridhjetë (30) ditë nga pranimi i ankesës. 
3. Kundër vendimit të Ministrisë mund të parashtrohet padi duke hapur konflikt 

administrativ në Gjykatën kompetente brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i 
vendimit në pajtim me Ligjin për Konfliktet Administrative. 

4. Parashtrimi i padisë do të jetë sipas afateve kohore të përcaktuara Ligjin për 
Konfliktet Administrative.  

5. Nëse vendimi përfundimtar për ankesë i kthehet aplikuesit për të nisur procesin e 
legalizimit të ndërtimit pa leje: 
5.1. aplikuesi duhet brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e vendimit 

përfundimtar të dorëzoj dokumentet e kërkuara sipas nenit 10 të këtij ligji; 
5.2. Organi kompetent do të procesojë aplikacionin për legalizim sipas këtij ligji; 
5.3. nëse vendimi përfundimtar në ankesë është lëshuar më pak se dymbëdhjetë 

(12) muaj para afatit të përcaktuar në nenin 14, paragrafi 7. të këtij ligji, 
aplikuesi do të ketë nëntë (9) muaj që nga data e vendimit përfundimtar në 
ankesën e tij të përmbushë kriteret për legalizim të përcaktuara në nenin 9 të 
këtij ligji dhe organi kompetent do të ketë tridhjetë (30) ditë të vendosë për 
çështjen e legalizimit, pa marrë parasysh nëse ka kaluar afati kohor i 
përcaktuar në nenin 14, paragrafi 7. të këtij ligji.  

 
KREU IV 

NDËRTESAT NË BASHKËPRONËSI DHE PRONAT ME SHUMË NJËSI 
 

Neni 16 
 

1. Nëse aplikuesi në një ndërtesë në bashkëpronësi, të ndërtuar pa leje paraqet një 
kërkesë për t’u përfshirë në regjistrin komunal të ndërtimeve pa leje, e tërë 
ndërtesa në bashkëpronësi do të përfshihet në regjistër. 

2. Nëse aplikuesi i një njësie të ndërtuar pa leje në një ndërtesë në bashkëpronësi të 
ndërtuar me leje, paraqet një kërkesë për t’u përfshirë në regjistrin komunal të 
ndërtimeve pa leje, aplikacionit duhet ti bashkëngjitet pëlqimi i pronarëve i cili 
duhet të jetë i verifikuar tek organet kompetente.  

 
KREU V 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 17 
Programet Paraprake Komunale të legalizimit 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjitha komunat do të legalizojnë ndërtimet pa leje 

vetëm në përputhje me këtë ligj. 
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2. Të gjitha aplikacionet tjera për legalizim, që janë dorëzuar në komuna para hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, për të cilat nuk është nxjerrë vendimi, do të procedohen në 
pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 18 

Rrënimi i ndërtimeve pa leje për të cilat nuk është dorëzuar aplikacion për legalizim 
 
1. Çdo ndërtim pa leje i shënuar në Regjistrin shtetëror të cilit nuk i është dhënë 

vendimi për legalizim do të përfshihet në Listën e Rrënimeve dhe njoftimi për 
rrënim do të vendoset në ndërtimin pa leje. 

2. Çdo aplikues apo pasardhës i tij ligjor, i ndërtimit pa leje, i klasifikuar sipas 
paragrafit 1. të këtij neni do të rrënojë ndërtimin brenda tridhjetë (30) ditësh pas 
pranimit të vendimit përfundimtar.  

3. Nëse ndërtimi nuk rrënohet në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, Inspektorati 
Ndërtimor do të rrënojë atë brenda gjashtë (6) muajsh dhe shpenzimet e rrënimit 
dhe të gjitha dëmtimet do të barten nga investitori. 

4. Investitorët e ndërtesave të rrënuara do të jenë përgjegjës për pagesën e shpenzimeve të 
arsyeshme të largimit të banorëve të ndërtimit të cilët janë të detyruara të shpërngulen 
sepse investitori nuk ka pasur sukses në legalizim sipas këtij ligji. 

 
Neni 19 

 
1. Ndërtimet të cilat kanë filluar pas hartës ortofoto digjitale të datës 30 gusht 2013, 

nuk kualifikohen për legalizim sipas këtij ligji. 
2. Çdo ndërtim i filluar pas hyrjes në fuqi të këtij ligji do të trajtohet sipas Ligjit për 

Ndërtim dhe Ligjit për Planifikim Hapësinor. 
3. Brenda gjashtë (6) muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Ministria duhet të nxjerrë 

një akt nënligjor për definimin e: 
3.1. kërkesave themelore të shëndetit dhe sigurisë përmes së cilave do të bëhet 

vlerësimi i ndërtimeve të kompletuara pa leje; 
3.2. procedurave e ankesave të lejuara me këtë ligj; 
3.3. çështjeve tjera të domosdoshme për implementimin e tërësishëm të këtij ligji. 

 
Neni 20 

Hyrja në fuqi 
 
1. Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës. 
2. Ky ligj do të jetë në fuqi tre (3) vite nga dita e hyrjes në fuqi. 
 
Ligji Nr. 04/L-188 
26 dhjetor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-002-2014, datë 09.01.2014 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 4 / 21 JANAR 2014, 
PRISHTINË 
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SHTOJCA 1. 
KËRKESË PËR T’U LISTUAR NË REGJISTRIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 

 

KËRKESË PËR T’U LISTUAR NË REGJISTRIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 

    

INFORMACIONE MBI PARCELËN KADASTRALE  
NR. PARCELËS KOORDINATAT GPS NR. REFERENCËS 
  
KOMUNA ZONA KADASTRALE 
  

 

    

APLIKUESI 
EMRI EMRI I BABËS MBIEMRI TEL: 
    

ADRESA: EMAIL: 

  

PËRFAQËSUESI I AUTORIZUAR I APLIKUESIT (nëse ka) 

EMRI EMRI I BABËS MBIEMRI TEL: 
    

ADRESA EMAIL: 

  

 
A është aplikuesi pronar i regjistruar i parcelës?   Po   Jo 
 
PRONARI I REGJISTRUAR I PARCELËS (nëse është i ndryshëm nga aplikuesi) 
EMRI EMRI I BABËS MBIEMRI TEL: 
    

ADRESA EMAIL: 
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LLOJI I NDËRTIMIT 

 
 Shtëpi      Ndërtesë në Bashkëpronësi     Ndërtim Komercial     Ndërtim 

Industrial    Mbindërtim 
 

 Tjetër___________ 
    
A është përfunduar ndërtimi?   Po   Jo 
A është i përfshirë ndërtimi në Regjistrin e Tatimit në Pronë?   Po   Jo 
A ka marrë ndërtimi aprovimin për ofrimin e shërbimeve publike?   Po   Jo 

 



 
Ligjet administrative 

 352 

 



MEDIAT DHE BOTIMET 

 353 



 

 354 



 
Ligji Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave 

 355 

LIGJI Nr. 04/L-44 
PËR KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 355 
Kreu II: Komisioni i pavarur i mediave...................................................................................................... 358 
Kreu III: Zyra ekzekutive ........................................................................................................................... 364 
Kreu IV: Licencimi i shërbyesve medial audiovizuel................................................................................. 365 
Kreu V: Dispozitat e aplikueshme për të gjithë shërbimet audiovizuele .................................................... 371 
Kreu VI: Bordi për ankesa.......................................................................................................................... 374 
Kreu VII: Financimi i KPM-së................................................................................................................... 377 
Kreu VIII: Dispozitat e përkohshme dhe përfundimtare ............................................................................ 378 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e kompetencave të Komisionit të Pavarur të Mediave 
(në tekstin e mëtejmë: KPM) me qëllim të promovimit të zhvillimit të një tregu të 
shëndoshë të shërbimeve mediale audiovizuele që u shërben të gjithë qytetarëve të 
Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Shërbimi medial audiovizuel - shërbimi i cili është nën përgjegjësinë 
editoriale të ofruesit të shërbimeve programore dhe parim kryesor i së cilës 
është ofrimi i programeve me qëllim që të informojnë, argëtojnë apo të 
edukojnë gjithë publikun përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike.  

1.2. Ofrues i shërbimit medial - personi fizik ose juridik i cili ka përgjegjësi 
redaktuese për përzgjedhjen e përmbajtjes audiovizuele të ofruesit të 
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shërbimit medial dhe përcaktimin e mënyrës së organizimit të tij.  
1.3. Program - një pako e fotografive lëvizëse me ose pa zë që përbën një njësi 

të vetme brenda orarit ose katalogjeve të programeve të vendosur nga 
ofruesi i shërbimit medial forma e të cilit është e krahasueshme me formën 
dhe përmbajtjen e transmetimit televiziv. Shembujt e programeve përfshijnë 
filmat e metrazhit të gjatë, ngjarjet sportive, komeditë, dokumentarët, 
programet për fëmijë dhe dramat origjinale.  

1.4. Përgjegjësia redaktuese – ushtrimi i kontrollit efektiv mbi përzgjedhjen e 
programeve dhe mjeteve për ushtrimin e kontrollit efektiv mbi përzgjedhjen 
dhe organizimin e tyre në radhitje kronologjike në rastin e transmetimit 
televiziv, ose në katalog në rastin e shërbimit medial audiovizuel në bazë të 
kërkesës.  

1.5. Transmetim - emetimi burimor i programit me valë difuzive nëpërmjet të 
transmetuesit tokësor, rrjetit kabllor, transmetimit digjital, satelitor ose me 
pajisje të tjera elektronike, të koduar apo të pakoduar, që i destinohen për 
shfrytëzim publikut që pranohen me radio, televizion ose pajisje elektronike 
të veçanta për emetim, duke mos përfshirë komunikimet individuale;  

1.6. Transmetues - personi juridik që ka përgjegjësi redaktuese për përbërjen e 
shërbimeve programore televizive dhe të radios për pranim nga publiku i 
përgjithshëm dhe që i transmeton ato apo bën që ato të transmetohen të tëra 
e të pandryshuara nga pala e tretë. 

1.7. Transmetim televiziv - një shërbim medial audiovizuel i ofruar nga ofruesi 
i shërbimit medial për shikim të njëkohshëm të programeve në bazë të një 
orari të programit. 

1.8. Digjitalizimi - procesi i kalimit nga transmetimi analog i programeve në atë 
digjital/numerik. 

1.9. Operator i rrjetit - personi juridik, i cili ofron çfarëdo forme të rrjetit për 
transmetim të programeve ose një shërbim transmetimi për publikun, 
posedimin dhe korrespondimin e licencave ose autorizimin e lëshuar nga 
KPM-ja. 

1.10. Plani i frekuencave të transmetimit - plani i frekuencave të radio 
transmetimit ose të transmetimit televiziv të caktuara nga autoriteti 
kompetent për telekomunikim për Komisionin e Pavarur për Media dhe që 
menaxhohet nga Komisioni i Pavarur për Media. 

1.11. Spektri i frekuencave të transmetimit - frekuencat që janë në dispozicion 
për caktimin e radio transmetueseve dhe transmetuesve televizivë për 
përdorim të tyre në pajtueshmëri me standardet e Unionit Ndërkombëtar të 
Telekomunikacionit, që nuk përfshin frekuencat që i përdorin: 
1.11.1. bartësit e rëndomtë të telekomunikimit, si, për të dhënat, për audio 

dhe video materiale, siç janë telefonia mobile dhe pejxheri; si dhe,  
1.11.2. transmetimet që nuk janë për opinion të gjerë, siç janë: policia, 

ushtria dhe kanalet e emergjencës;  
1.12. Komunikimi komercial audiovizuel - pamjet me ose pa zë të cilat janë 

prodhuar për qëllim të promovimit, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të 
mallrave, të shërbimeve apo pamjeve të një subjekti fizik apo juridik i cili 
zhvillon aktivitet ekonomik. Pamjet e tilla bashkërenditen apo janë të 
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përfshira në program me pagesë në vlerë monetare ose në barasvlerë tjetër. 
Format e komunikimit komercial audiovizuel përfshijnë, në mes tjerash, 
komunikimin komercial audiovizuel televiziv, sponsorimin, teleshopingun 
dhe vendosjen e produkteve. 

1.13. Reklamim - çfarëdo shpallje publike e transmetuar me pagesë apo 
shpërblim të ngjashëm, për qëllime të vetë promovimit, që është i destinuar 
për promovimin e shitjes, blerjes apo qiradhënies së një prodhimi apo 
shërbimi, për ta shtyrë përpara ndonjë ide apo çështje, ose për të shkaktuar 
disa efekte tjera të dëshiruara nga reklamuesi apo nga vet transmetuesi; 

1.14. Sponzorim - kontribut i ndonjë ndërmarrje publike ose private ose personi 
fizik që nuk është i angazhuar në veprimtaritë transmetuese apo në 
produksionin e veprave audiovizuele, në financimin direkt apo indirekt të 
ndonjë programi, por që synon promovimin e emrit, shenjës, imazhit apo 
aktiviteteve të atij personi; 

1.15. Teleshoping - transmetimi i drejtpërdrejtë i ofertave publikut me qëllim të 
ofrimit të mallrave apo shërbimeve, duke përfshirë patundshmërinë, të 
drejtat apo detyrimet, si shpërblim për pagesë; 

1.16. Vendosja e produkteve - çdo formë të komunikimit komercial audiovizuel 
që përmban apo i referohet një produkti, shërbimi apo shenje dalluese që 
është e paraqitur brenda programit, zakonisht në shkëmbim me pagesë në 
vlerë monetare apo barasvlerë tjetër. 

1.17. Mbrojtja e të miturve në transmetimet televizive – garantimi i mbrojtjes 
së fëmijëve dhe të miturve nga përmbajtjet e programeve të cilat mund të 
ndikojnë negativisht në zhvillimin e tyre fizik, mental, emocional dhe moral, 
dhe në veçanti ato që prezantojnë pornografinë dhe dhunën e paarsyeshme. 

1.18. Mbrojtja e të drejtës së autorit - respektimi i të drejtës dhe praktikës 
ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen e të drejtës se autorit duke përfshirë, 
por duke mos u kufizuar në audio dhe video materialet argëtuese. 

1.19. Video sipas kërkesës - shërbimet e mediave jolineare audiovizuele - 
shërbimi medial audio vizuel që sigurohet nga ofruesi i shërbimeve mediale 
për programet pamore në çastin e caktuar nga përdoruesi dhe kërkesa e 
individit e bazuar në katalogun e programeve të zgjedhura nga ofruesi 
medial i shërbimeve. 

1.20. Subjekt Transmetues privat - çdo shërbim medial audiovizuel apo 
operator i rrjetit i licencuar qoftë si OJQ apo biznes tregtar; 

1.21. Transmetuesi Publik - Radio Televizioni i Kosovës. 
1.22. Produksion i pavarur - çdo subjekt i regjistruar biznesor, që ka statusin e 

personit juridik i cili në pajtim me ligjin realizon projekte dhe vepra 
përkatëse audiovizuele, në interes të publikut. 
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KREU II 
KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE 

 
Neni 3 

Kompetencat e KPM-së 
 
1. KPM-ja është organ i pavarur i cili është kompetent për rregullimin, menaxhimin 

dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit. KPM-ja rregullon të 
drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik të cilët ofrojnë 
shërbimet mediale audio dhe audiovizuele.  
1.1. KPM-ja përgatit Strategjinë për kalim ne transmetim Digjital ne Republikën 

e Kosovës si dhe dokumentet tjera strategjike për shërbimet mediale 
audiovizuele, për miratim nga Qeveria.  

2. Komisioni i Pavarur i Mediave, përveç kompetencave të përcaktuara në 
Kushtetutë, ushtron edhe këto kompetenca:  
2.1. licencon transmetuesit publik e privat dhe i ripërtërin licencat, duke iu 

dhënë subjekteve të autorizuara të drejtën e përdorimit të frekuencave në 
Spektrin e Frekuencave të Transmetimit si dhe licencon të gjitha shërbimet 
mediale audiovizuele;  

2.2. vendosjen e sanksioneve për subjektet e licencuara të cilat bëjnë shkeljen e 
rregulloreve të komisionit apo të kushteve dhe termeve të licencës;  

2.3. shqyrton në mënyrë periodike Planin e frekuencave të transmetimit, do të 
bëjë ndryshime të nevojshme si dhe njofton autoritetin përkatës – ART-në 
në lidhje me çdo ndryshim të planit frekuencor;  

2.4. aprovon kushtet për licencim dhe vendos në lidhje me aplikimet për licencat 
dhe për rilicencim si dhe dhënien e të drejtës së përdorimit të frekuencave 
sipas planit të Spektrit të Frekuencave të Transmetimit;  

2.5. mbledh taksat për shfrytëzimin e frekuencave transmetuese nga subjektet e 
licencuara për shërbime mediale audiovizuele dhe nga operatorët e rrjeteve;  

2.6. nxjerr akte nënligjore për rregullimin e transmetimit dhe të shërbimeve 
mediale audiovizuele, të cilat nevojiten për të kryer funksionet e saj në 
pajtim me standardet ndërkombëtare; 

2.7. shqyrton propozimin për buxhetin vjetor të KPM-së dhe përmes Ministrisë 
përkatëse e dërgon në Kuvend për miratimin e tij përfundimtar; 

2.8. i paraqet Kuvendit të Republikës së Kosovës, deri me 31 mars te vitit vijues 
një raport vjetor, duke përfshirë edhe të dhënat e plota në lidhje me 
përcaktimin dhe zbatimin e politikës së transmetimit, dhënien e licencave 
dhe të ankesave, sanksionet që zbatohen dhe vendimet në lidhje me to, 
aktivitetet financiare, aktivitetet e tjera të transmetimit si dhe objektivat për 
vitin e ardhshëm. Raporti vjetor duhet të bëhet publik pas miratimit nga ana 
e Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

2.9. emëron Kryeshefin e Zyrës Ekzekutive në pajtim me nenin 17 të këtij ligji;  
2.10. nxjerr Kodin e Etikës për anëtarët dhe personelin e KPM-së; 
2.11. nxjerr akte nënligjore që janë të nevojshme për zbatimin e këtij ligji. 
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Neni 4 
Juridiksioni i KPM-së 

 
1. KPM-ja ka juridiksion mbi ofruesit e shërbimeve mediale si vijon:  

1.1. të cilat janë të themeluara dhe që vendimet redaktuese janë nxjerrë në 
Republikën e Kosovës;dhe  

1.2. kur ofruesi i shërbimit medial ka zyrën qendrore në Republikën e Kosovës 
por, vendimet redaktuese janë marrë në vendet e BE-së apo në vendet e 
tjera.  

 
Neni 5 

Detyrat dhe përgjegjësitë e KPM-së 
 
1. Detyrë dhe përgjegjësi e KPM-së është të nxisë dhe të mbajë një sistem të drejtë 

dhe të hapur për licencimin dhe rregullimin e shërbimeve mediale audiovizuele 
dhe për menaxhimin e spektrit të frekuencave të transmetimit në pajtim me 
standardet më të mira ndërkombëtare. 

2. Objektiv shtesë i KPM-së i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është të 
kontribuojë në profesionalizimin e shërbimeve mediale audiovizuele. 

3. Pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, KPM-ja mbështet lirinë dhe 
pluralizmin e shërbimeve mediale audiovizuele. 

 
Neni 6 

Pavarësia e KPM-së 
 
Anëtarët e KPM-së si dhe personeli i KPM-së, nuk marrin udhëzime nga ndonjë person 
apo subjekt tjetër, duke përfshirë edhe subjektet qeveritare. Pavarësia e KPM-së 
respektohet në çdo kohë dhe asnjë person apo subjekt nuk lejohet të ndikojë tek 
anëtarët e KPM-së në realizimin e detyrave të tyre. 
 

Neni 7 
Transparenca 

 
1. KPM-ja përmes një procesi transparent i ofron publikut mundësi për qasje në 

licencat dhe aktet nënligjore të nxjerra nga KPM-ja, si dhe vendimet publike që 
rezultojnë nga këto akte nënligjore. 

2. KPM-ja duhet t’i ofrojë mundësinë publikut që të ketë qasje në dokumentacionin, 
shënimet për rastet dhe vendimet e KPM-se dhe Bordit të Ankesave. 

3. Qasja e publikut në dokumentacionin e KPM-së duhet të mbështetet në Ligjin për 
Qasje në dokumentet publike si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

4. Të gjitha mbledhjet e KPM-së janë të hapura për publikun, përveç nё rastet 
specifike kur është përcaktuar ndryshe me legjislacionin në fuqi. 
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Neni 8 
Konsultimet publike 

 
1. Para miratimit të strategjisë, planit të licencimit dhe të akteve nënligjore për 

zbatimin e këtij ligji, KPM-ja është e obliguar që vendimet, përkatësisht draftet e 
akteve nënligjore t’ia vë në disponim një spektri të gjerë të subjekteve të 
interesuara.  

2. Publiku dhe palët e interesuara duhet të kenë jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë 
pune në disponim për të komentuar draftin. KPM-ja duhet t’i marrë parasysh 
mendimet e publikut mbi aktet e propozuara.  

 
Neni 9 

Politika e transmetimit 
 
1. Politika e transmetimit e përcaktuar nga KPM-ja duhet të jetë në përputhje me 

standardet e pranuara ndërkombëtare të transmetimit dhe të të drejtave të njeriut, 
legjislacionin përkatës të BE-se e në veçanti me Direktivën e Komisionit Evropian 
AVMS duke respektuar plotësisht demokracinë dhe sundimin e ligjit si dhe 
mbrojtjen e lirisë së shprehjes.  

2. Politika e transmetimit duhet të jetë në pajtim me legjislacionin përkatës të 
Republikës së Kosovës, përfshirë edhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  

3. Politika e transmetimit, e përcaktuar nga KPM-ja, duhet të mbrojë dhe promovojë 
produksionin vendor, të promovojë shërbime cilësore të shumëllojshme duke 
përfshirë shtrirjen gjeografike në mënyrën më të mirë të mundshme për t’i shërbyer 
të gjitha komuniteteve në Kosovë, të nxisë programe edukative cilësore, të 
promovojë qëndrueshmëri financiare dhe cilësi teknike të transmetimit në Kosovë, 
të promovojë përdorimin e teknologjisë së re, si dhe të reagojë në të drejtën e 
publikut për të ditur dhe për t’u njoftuar përmes promovimit të programeve të sakta 
dhe informative.  

4. Politika e transmetimit do të promovojë transmetimin e programeve vendore me 
karakter edukativ, arsimor dhe kulturor sidomos për të rinjtë. Programet duhet të 
pasqyrojnë kërkesat për barazi mes qytetarëve dhe komuniteteve që jetojnë në 
Kosovë.  

5. Politika e transmetimit promovon produksione Evropiane me origjinë nga Shtetet 
anëtare si dhe produksione me origjinë nga shtetet e treta Evropiane të përfshira në 
Konventën Evropiane për Televizionin pakufi të Këshillit të Evropës.  

6. Politika e transmetimit, do të promovojë zbatimin e dispozitave të cilat 
parandalojnë monopolizimin e transmetimit në Kosovë duke promovuar 
konkurrencë të drejtë për ofrimin e shërbimeve mediale audiovizuele.  

 
Neni 10 

Përbërja e KPM-së 
 
1. KPM-ja përbëhet nga shtatë (7) anëtarë. 
2. Anëtarët e KPM-së duhet të jenë personalitete të dalluara të fushave të ndryshme si: 

kultura, arti, drejtësia, kinematografia, gazetaria, biznesi, menaxhmenti, marrëdhënie 
me publikun, marrëdhënie ndërkombëtare, media dhe teknologjia informative.  
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3. Anëtarët e KPM-së duhet të jenë individë me kredibilitet dhe autoritet të lartë 
njerëzor, profesional dhe moral. Gjatë punës së tyre, anëtarët e KPM-së duhet të 
jenë plotësisht të përkushtuar, objektiv dhe të paanshëm.  

4. Anëtarët e KPM-së emërohen dhe veprojnë në kapacitetin e tyre personal dhe nuk 
përfaqësojnë asnjë interes jashtë KPM-së. Atyre nuk u lejohet të kërkojnë apo 
pranojnë asnjë udhëzim në lidhje me aktivitetet e KPM-së nga asnjë person apo 
subjekt jashtë KPM-së.  

5. Përbërja e anëtarëve të KPM-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të 
Kosovës. Së paku dy (2) anëtarë të KPM-së emërohen nga radhët e komuniteteve 
joshqiptare dhe së paku dy (2) anëtarë duhet të jenë të gjinisë femërore. Të paktën 
dy (2) anëtarë të KPM-së duhet të kenë kualifikime profesionale në fushën e 
financimit, menaxhimit biznesor dhe të drejtësisë.  

6. Anëtarëve të KPM-së u ndalohet keqpërdorimi i pozitës së tyre për përfitim 
personal apo të familjes së tij të ngushtë, të ndonjë pale apo të entitetit tjetër.  

 
Neni 11 

Zgjedhja e anëtarëve të KPM-së 
 
1. Anëtarët e KPM-së emërohen nga Kuvendi i Kosovës në bazë të procedurave të 

hapura dhe transparente. 
2. Kandidatët për anëtarë të KPM-së zgjedhen sipas procedurave të mëposhtme: 

2.1. brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh para kalimit të mandatit të anëtarit të KPM-
së apo pas shpalljes së vendit të lirë për arsye të tjera, KPM nxjerr shpalljen 
publike, brenda një periudhe jo më të shkurtër se afati i përcaktuar me ligj;  

2.2. kandidaturat e pranuara shqyrtohen nga një Komision ad-hoc i Kuvendit të 
Kosovës;  

2.3. brenda periudhës kohore prej njëzetenjë (21) ditësh pas përfundimit të afatit 
për paraqitjen e kandidaturës, komisioni ad-hoc, pas intervistimit 
rekomandon dy (2) kandidatë për çdo pozitë të anëtarit të KPM-së, për të 
cilët konsideron se janë më të përshtatshmit në bazë të kompetencave, 
përgatitjes profesionale integritetit dhe përkushtimit të tyre për 
fushëveprimin e KPM-së;  

2.4. 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 12 

Papajtueshmëria për të qenë anëtar i KPM-së 
 
1. Personat që nuk mund të jenë anëtarë të KPM-së janë:  

1.1. nëpunësit e KPM-së dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre;  
1.2. ish-nëpunësit e punësuar në KPM në dy (2) vitet e fundit;  
1.3. personat që mbajnë post publik të zgjedhur dhe të emëruar (funksionarët publik) 

apo personat të cilët kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;  
1.4. është anëtar i organit udhëheqës të një partie politike apo personat të cilët 

kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;  
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1.5. është anëtar i organit udhëheqës të ndonjë ndërmarrje publike;  
1.6. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose përfaqëson këtë interes, punon ose 

ka punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit ose të 
transmetimit dhe në KPM në dy (2) vitet e fundit;  

1.7. të mos jetë i dënuar për vepër penale të dënueshme mbi gjashtë (6) muaj;  
1.8. pronarët apo bashkëpronarët e medieve transmetuese ose bizneseve 

reklamuese si dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre apo edhe të 
punësuarit në këto media;  

1.9. është i angazhuar në aktivitete që mund të konsiderohen të jenë në 
kundërshtim dhe paraqesin konflikt të interesit me funksionet në KPM-ë, siç 
është përcaktuar me ligjin në fuqi për parandalimin e konfliktit te interesit.  

2. Anëtari i KPM-së ose anëtari i ngushtë i familjes së tij nuk guxon të ushtroj 
veprimtari afariste me institucionin e KPM-së.  

 
Neni 13 

Mandati i Anëtarëve të KPM-së 
 
1. Mandati i anëtarëve të KPM-së do të jetë si në vijim:  

1.1. dy (2) anëtarë të KPM-së do të emërohen me mandat dy (2) vjeçar,  
1.2. tre (3) anëtarë me mandat tre (3) vjeçar dhe  
1.3. dy (2) anëtarë me mandat katër (4) vjeçar.  

2. Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve bëhet me short.  
3. Mandati i kryetarit dhe nënkryetarit të KPM-së është dy (2) vite dhe me mundësi të 

rizgjedhjes vetëm edhe për një mandat.  
4. Anëtarët të KPM-së janë të angazhuar sipas detyrave dhe përgjegjësive që kanë 

dhe në bazë të seancave dhe takimeve të KPM-së.  
5. Anëtarët e KPM-së mund të ri-rizgjedhen vetëm edhe për një mandat tjetër.  
 

Neni 14 
Shkarkimi nga KPM dhe sjellja e anëtarëve 

 
1. Shkarkimi i anëtarit të KPM-së, bëhet kur vërtetohet se ka ndonjë bazë për largim 

që parashihet me nën-paragrafët 3.3., 3.4. dhe 3.5. të paragrafit 3. të këtij neni dhe 
që mund të zbatohet për anëtarin përkatës.  

2. Shkarkimi i një anëtari të KPM-së, do të bëhet sipas procedurës në vijim:  
1.2. propozimi për shkarkim vie nga KPM me kërkesën e shumicës së thjeshtë të 

numrit të anëtarëve të KPM-së ose /edhe të ndonjë iniciative tjetër nga 
jashtë.  

1.3. Kuvendi i Kosovës me shumicë të thjeshtë do të vendos për shkarkimin ose 
jo të anëtarit të KPM-së.  

3. Shkarkimi i anëtarëve të KPM-së mund të bëhet sipas këtyre kushteve:  
3.1. paaftësisë profesionale - nëse në mënyrë të dëshmuar dhe në vazhdimësi 

dështon ti përmbushë detyrat e anëtarit të KPM-së;  
3.2. paaftësisë mentale apo fizike për të kryer detyrat e anëtarit;  
3.3. ka dështuar në realizimin e detyrave të tij për një periudhë të pandërprerë 

prej më shumë se tre (3) muaj pa aprovim nga KPM-ja;  
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3.4. nëse anëtari është dënuar për vepër penale e cila është e dënueshme mbi 
gjashtë (6) muaj burg;  

3.5. nëse anëtari nuk i përmbush kushtet nën-paragrafëve 1.3., 1.4. dhe 1.5. të 
paragrafit 1. nenit 12 të këtij ligji.  

3.6. mungesës në punë mbi një (1) muaj pa arsye;  
3.7. ka marrë pjesë aktive në aktivitete politike pasi që është emëruar si anëtar i 

KPM-së.  
4. Anëtarët e KPM-së mund të japin dorëheqje duke njoftuar me shkrim KPM-në të 

paktën tre (3) muaj përpara.  
 

Neni 15 
Procedurat e punës së KPM-së 

 
1. Anëtari më i vjetër i KPM-së e thërret mbledhjen e parë të KPM-së sa më parë që 

është e mundur, e më së voni pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e emërimit të 
anëtarëve të KPM-së.  

2. KPM-ja konsiderohet se është konstituar nëse në mbledhjen e parë janë të 
pranishëm së paku dy të tretat (2/3) e anëtarëve të KPM-së.  

3. Kryetari i KPM-së, të paktën një herë në muaj, thërret mbledhjet e rregullta të 
KPM-së. Mbledhjet e KPM-së mund të caktohen edhe me kërkesën e së paku katër 
(4) anëtarëve të KPM-së. Sipas nevojës mbledhjet e KPM-së mund të caktohen 
edhe më shpesh.  

4. Kuorumi i mbledhjeve të KPM-së është katër (4) anëtarë.  
5. Mbledhjet e KPM-së i udhëheq kryetari në pajtim me Rregulloren e punës të 

KPM-së.  
6. Në mungesë të kryetarit të KPM-së, mbledhjet i udhëheqë nënkryetari i KPM-së.  
7. Procesi i punës së KPM-së dhe votimi gjatë vendimmarrjes është i hapur, përderisa 

nuk vendoset ndryshe.  
8. KPM-ja, sipas këtij ligji është i detyruar që për punën e vet t’i raportoj, themeluesit 

të tij, në mënyrë të rregullt dhe të jashtëzakonshme.  
9. Raportimi i rregullt i KPM-së për punën e tij, bëhet në mënyrë periodike – një (1) 

herë në çdo tre (3) muaj dhe në fund të çdo viti. Raportimi i jashtëzakonshëm, 
bëhet sipas kërkesës së themeluesit.  

10. Procedurat tjera për punën e KPM-së përcaktohen me Rregulloren e punës së 
KPM-së.  

11. Në mbledhjen e parë anëtarët e KPM-së me shumicë të thjeshtë votash, zgjedh 
kryetarin dhe nënkryetarin e tij nga radha e anëtarëve të KPM-së, nëse në 
mbledhjen e parë janë të pranishëm së paku dy të tretat (2/3) e anëtarëve të KPM-
së.  

12. Votimi për zgjedhjen e kryetarit të KPM-së, bëhet me vota të fshehta.  
13. Jo më shumë se dy (2) herë, anëtarët e KPM-së, mund të propozojnë dhe votojnë 

kandidatin e njëjtë për kryetar dhe /ose nënkryetar të KPM-së.  
14. Kushtet, kriteret dhe procedurat e mëtejme për punën e KPM-së, rregullohen me 

Rregulloren e punës së KPM-së.  
15. Kryeshefi Ekzekutiv merr pjesë në mbledhjet e KPM-së, si vëzhgues pa të drejtë 

vote.  
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KREU III 
ZYRA EKZEKUTIVE 

 
Neni 16 

Funksionet e Zyrës Ekzekutive 
 
1. Në kuadër të KPM-së funksionon Zyra Ekzekutive e cila ndihmon Komisionin në 

realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të KPM-së. 
2. Zyra Ekzekutive udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili i përgjigjet drejtpërdrejtë 

KPM-së dhe Kryetarit. 
3. Kryeshefi Ekzekutiv dhe nëpunësit e Zyrës Ekzekutive janë nëpunës civil.  
4. Nën drejtimin e Kryeshefit, Zyra Ekzekutive duhet të zbatojë të gjitha detyrat dhe 

përgjegjësitë e përcaktuara nga KPM-ja brenda kornizës së buxhetit të caktuar në 
pajtim me këtë ligj.  

5. Zyra Ekzekutive përgatit propozimin për buxhetin vjetor të KPM-së të cilin ia 
paraqet KPM-së për miratim. 

6. Zyra Ekzekutive është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive 
tjera të caktuar me akt të veçantë të KPM-së. 

 
Neni 17 

Kryeshefi Ekzekutiv i Zyrës Ekzekutive 
 
1. Kryeshefi Ekzekutiv përveç detyrave tjera është përgjegjës për:  

1.1. menaxhimin e nëpunësve civilë në KPM-ë;  
1.2. menaxhimin me financat dhe me burimet tjera të financimit;  
1.3. ofrimin e këshillave dhe politikave për KPM-në;  
1.4. sigurimin e zbatimit të vendimeve, politikave dhe masave tjera të KPM-së 

në mënyrë efikase dhe efektive;  
1.5. që masat zbatuese të KPM-së të monitorohen rregullisht dhe që të merren 

masa korrigjuese në rast të pengesave;  
1.6. menaxhimin e rrjedhës së informacionit në KPM-ë;  
1.7. bashkëpunimin dhe koordinimin e punëve me institucionet tjera, si dhe  
1.8. detyrat dhe përgjegjësitë tjera të caktuara nga KPM-ja, ky ligj ose ligjet apo 

aktet tjera nënligjore.  
 

Neni 18 
Emërimi i Kryeshefit Ekzekutiv 

 
1. Emërimi i Kryeshefit Ekzekutiv bëhet nga KPM-ja në pajtim me dispozitat e 

legjislacionit për shërbimin civil.  
2. Të drejtat dhe përgjegjësitë e përcaktuara për nëpunësit e nivelit të lartë drejtues në 

shërbimin civil vlejnë në mënyrë të përshtatshme edhe për Kryeshefin Ekzekutiv të 
KPM-së.  
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Neni 19 
Papajtueshmëria për emërimin e Kryeshefit Ekzekutiv të KPM-së 

 
1. Përveç përjashtimeve të parapara me legjislacionin për Shërbimin Civil, nuk mund 

të emërohet për Kryeshef Ekzekutiv, personi që: 
1.1. është anëtar i organit udhëheqës të një partie politike apo personat të cilët 

kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;  
1.2. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose përfaqëson këtë interes, punon ose 

ka punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit ose të 
transmetimit në dy (2) vitet e fundit;  

1.3. është pronar apo bashkëpronar i medieve transmetuese ose bizneseve 
reklamuese si dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tij;  

1.4. është i angazhuar në aktivitete që mund të konsiderohen të jenë në 
kundërshtim dhe paraqesin konflikt të interesit me funksionet në KPM-ë, siç 
është përcaktuar me ligjin në fuqi për parandalimin e konfliktit te interesit.  

 
Neni 20 

Personeli i Zyrës Ekzekutive 
 
1. Kryeshefi, në kuadër të buxhetit të KPM-së, pas shpalljes dhe nëpërmjet një 

procesi të hapur dhe konkurrues, në pajtim me legjislacionin për Shërbimin Civil 
punëson personelin e Zyrës Ekzekutive të KPM-së.  

2. Kryeshefit Ekzekutiv dhe personelit të Zyrës Ekzekutive të KPM-së i ndalohet të 
kërkojnë ose pranojnë udhëzime në ushtrimin e detyrave të tyre nga ndonjë 
autoritet tjetër përveç KPM-së dhe Bordit të Ankesave për Media, përveç në rast se 
parashihet ndryshe me ligj.  

 
KREU IV 

LICENCIMI I SHËRBYESVE MEDIAL AUDIOVIZUEL 
 

Neni 21 
Licenca e transmetimit dhe ripërtëritja e tyre 

 
1. Për të ushtruar transmetim në Kosovë sipas kushteve të këtij ligji kërkohet licenca 

për transmetim, të cilën e lëshon KPM-ja. 
2. Licencat e transmetimit dhe ripërtëritja e tyre bëhet për një afat shtatë (7) vjeçar 

për radio transmetime, ndërsa afati dhjetë (10) vjeçar është për shërbime mediale 
audiovizuele dhe për operatorët e rrjeteve për ofrimin e shërbimeve mediale me 
përmbajtje audiovizuele. 

3. Licencat nuk mund të shfrytëzohen dhe barten pa autorizimin dhe pa aprovimin 
paraprak me shkrim të KPM-së. 

4. Subjektet e licencuara duhet të veprojnë në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare, në përputhje me politikat transmetuese, në pajtueshmëri të plotë 
më të gjitha aktet nënligjore si dhe me kushtet dhe termet e licencës, siç janë të 
përcaktuara nga KPM-ja. 
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Neni 22 
Aplikimet për licencat e transmetimit 

 
1. Aplikimet për licencat e transmetimit do të bëhen në KPM-ë në pajtim me 

dispozitat e këtij ligji dhe me procedurat që do të përcaktohen dhe publikohen nga 
KPM-ja. 

2. Licenca e transmetimit mund t’i lëshohet vetëm personit juridik që përmbush 
kërkesat e parashikuara në këtë ligj dhe kritereve të cilat KPM-ja mund t’i 
përcaktojë sipas një procedure të drejtë dhe të hapur të konkurrimit. 

3. Licenca e transmetimit nuk i lëshohet ose nuk do të vazhdoj t’i jepet: 
3.1. partisë politike, bashkësisë fetare, grupit ose organizatës e cila menaxhohet 

nga individi i cili mban post të zgjedhur ose është anëtar i një organi 
ekzekutiv të një partie politike;  

3.2. personit juridik i cili menaxhohet nga një individ, i cili është i dënuar në një 
proces në përputhje me standardet ndërkombëtare, për krime që kanë të 
bëjnë me dhunë apo mashtrime, të cilat nuk i janë falur ligjërisht atij ose 
asaj.  

4. KPM-ja me rastin e vlerësimit të aplikacioneve të parashtruara për licencat e 
transmetimit, do të marrë parasysh kriteret e mëposhtme:  
4.1. kapacitetin për zhvillimin e programit vetanak;  
4.2. prejardhjen dhe shkallën e burimeve financiare të aplikantit;  
4.3. realizueshmërinë financiare të propozimit të aplikantit;  
4.4. kapacitetin teknik të aplikantit për të ofruar transmetim cilësor;  
4.5. nevojën për të siguruar program të shumëllojshëm për të gjithë qytetarët e 

Kosovës;  
5. KPM-ja me akt nënligjor, mund të miratojë dhe aplikojë edhe kritere tjera për 

licencim dhe përtëritje të licencës varësisht prej llojit dhe kategorisë së licencës që 
do të lëshojë.  

6. Zyra Ekzekutive duhet të mbajë një regjistër të licencave të transmetimit, ku 
përfshihen kushtet e aplikueshme për secilën licencë. Regjistri i licencave duhet të 
jetë në dispozicion për publikun.  

 
Neni 23 

Lëshimi i licencave për shërbime mediale audiovizuele 
 
1. Kur KPM-ja vendos të lëshojë licenca të reja për shërbime mediale audiovizuele, 

do ta publikojë gjerësisht një njoftim për këtë qëllim përmes Zyrës Ekzekutive. Në 
njoftim përfshihet i tërë informacioni përkatës për licencat e propozuara të 
shërbimeve mediale audiovizuele, procesi për dorëzimin e aplikacioneve, 
informacioni që kërkohet nga kandidatët, metodologjia dhe kriteret për vlerësimin 
e aplikacioneve për licencat e shërbime mediale audiovizuele, dhe tarifat e 
përcaktuara për aplikacionin dhe për kategorinë e licencës.  

2. KPM-ja, përmes licencimit, duhet që të ndajë frekuenca të mjaftueshme, të 
disponueshme sipas planit frekuencor për Kosovën, për Transmetuesin Publik për 
t’i mundësuar që t’i ofrojë popullsisë së Kosovës një mbulim radio televiziv deri 
në masën maksimale të mundshme.  
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3. KPM-ja, brenda tridhjetë (30) ditësh pas përfundimit të datës për aplikim, vendos 
mbi bazat e konkurrimit se a do t’ia lëshojë licencën një aplikanti, sipas rregullave 
të përcaktuara në nenet 21 dhe 22 të këtij ligji.  

4. Në rrethana të jashtëzakonshme, KPM-ja mund të zgjasë afatin e kufizimit deri në 
maksimum gjashtëdhjetë (60) ditësh. Kur data e përfundimit zgjatet, Zyra 
Ekzekutive i informon të gjithë aplikantët dhe publikun për zgjatjen e afatit dhe 
arsyet për këtë.  

5. Zyra Ekzekutive, aplikantëve dhe palëve të interesuara, u ofron mundësinë efektive 
që të bëjnë paraqitjen e tyre para KPM-së.  

6. Aktiviteti i ofrimit të shërbimeve mediale audio dhe/apo audiovizuele me porosi 
mund të kryhet nga personat juridikë apo fizikë të cilët i përmbushin kushtet e 
përcaktuara në aktet nënligjore të nxjerra nga KPM-ja.  

 
Neni 24 

Procesi i licencimit 
 
1. Procesi i vlerësimit të aplikacioneve për licencë të shërbimeve mediale 

audiovizuele dhe ripërtrirja e licencave duhet të jetë i drejtë dhe transparent. 
2. Vendimet e KPM-së mbi refuzimin ose mosripërtrirjen e licencës për ofruesin e 

shërbimit media audiovizuel duhet të jenë të arsyetuara me shkrim dhe ato u 
dorëzohen aplikantëve nëpërmjet Zyrës Ekzekutive. 

 
Neni 25 

Ripërtëritja e licencave 
 
Përveç rasteve kur KPM-ja konsideron se licenca nuk duhet të ripërtëritet për shkak të 
shkeljes së dispozitave materiale nga ana e ofruesit të shërbimit medial audiovizuel 
privat për sa u përket kushteve dhe kritereve të licencimit, kandidati ka të drejtë të 
kërkojë përtëritjen e licencës nga Zyra Ekzekutive brenda gjashtë (6) muajve para 
skadimit të datës së licencës ekzistuese dhe minimum gjashtëdhjetë (60) ditë para 
skadimit të licencës. 
 

Neni 26 
Tarifat vjetore të licencës 

 
1. KPM-ja cakton një skemë për tarifat e licencës, për kategori të ndryshme të 

licencave të transmetimit që do të paguhen për çdo vit nga të licencuarit. Në 
caktimin e nivelit të pagesës vjetore për licencë, KPM i merr parasysh kushtet 
mbizotëruese të tregut. 

2. Tarifa e licencës do të jetë e njëjtë në kuadër të çdo kategorie të licencave. 
3. KPM-ja e rishikon dhe mund të bëjë ndryshime në skemën e tarifave të licencave 

çdo dy (2) vjet. 
4. Tarifat vjetore të licencave mblidhen nga Zyra Ekzekutive. Paratë e mbledhura do 

të plotësojnë buxhetin e KPM-së dhe do të depozitohen në tërësi në një 
xhirollogari të KPM-së që caktohet nga autoriteti qeveritar kompetent për çështjet 
fiskale. 
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5. Zyra Ekzekutive do të jetë përgjegjëse për mirëmbajtjen e shënimeve për të gjitha 
pagesat e tarifave të licencave. Ky proces do t’u nënshtrohet procedurave normale 
të revizionit, ashtu siç parashihen nga autoriteti qeveritar kompetent për çështjet 
fiskale. 

 
Neni 27 

Komunikimet Komerciale 
 
1. Komunikimet audiovizuele duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme si të tilla. 

Spotet e izoluara reklamuese dhe të teleshopingut, përveç atyre në transmetimin e 
ngjarjeve sportive, mbeten përjashtim. 

2. Komunikimi i fshehtë audiovizuel komercial është i ndaluar. 
3. Komunikimet audiovizuele komerciale nuk mund të përdorin teknikat e 

subkoshiencës. 
4. Komunikimet audiovizuele komerciale nuk mund të paragjykojnë: 

4.1. respektin për dinjitetin njerëzor;  
4.2. diskriminimin në baza gjinore, racore, prejardhjes etnike, kombëtare, 

religjionit apo besimit, aftësive të kufizuara, moshës dhe orientimit seksual;  
4.3. sjellje paragjykuese ndaj shëndetit apo sigurisë apo mbrojtjes së mjedisit.  

5. Ndalohen të gjitha format e komunikimeve audiovizuele komerciale lidhur me 
cigaret dhe produktet tjera të duhanit. 

6. Komunikimet audiovizuele komerciale lidhur me pijet alkoolike nuk duhet të jenë 
të drejtuara në mënyrë specifike për të rinjtë dhe nuk inkurajojnë konsumim të 
tepërt të pijeve të tilla. 

7. Ndalohet komunikimi audiovizuel komercial për produktet medicinale dhe 
trajtimet mjekësore që mund të merren vetëm me recetë të mjekut. 

8. Komunikimet audiovizuele komerciale nuk: 
8.1. shkaktojnë dëm fizik apo moral ndaj të miturve;  
8.2. i inkurajojnë drejtpërsëdrejti të miturit për të blerë apo marrë me qira një 

produkt apo shërbim përmes shfrytëzimit të papërvojës apo lehtëbesimin e 
tyre;  

8.3. inkurajojnë drejtpërsëdrejti të miturit për t’i bindur prindërit a tyre apo tjerët 
që të blejnë mallrat apo shërbimet të cilat reklamohen;  

8.4. shfrytëzojnë besimin e veçantë që të miturit e kanë te prindërit, 
mësimdhënësit apo personat tjerë;  

8.5. paraqesin në mënyrë të paarsyeshme të miturit në situata të rrezikshme.  
9. Reklamat dhe teleshopingu në programe audiovizuele futen mes programeve. 

Spotet reklamuese dhe teleshopingu mund të futen edhe gjatë programeve 
audiovizuele, por vetëm në mënyrë të tillë që integriteti i programeve, duke marrë 
parasysh pauzat e natyrshme brenda, si dhe kohëzgjatjen dhe natyrën e programit, 
si dhe të drejtat e bartësve të të drejtave, nuk paragjykohen.  

10. Asnjë reklamë apo teleshoping nuk futet brenda transmetimit të shërbesave fetare.  
11. Programet e fëmijëve, kur kohëzgjatja e tyre është më pak së tridhjetë (30) minuta, 

nuk ndërpritet me spote reklamuese dhe/ose teleshoping. Programet e fëmijëve 
mund të ndërpriten me reklama apo/dhe teleshoping një herë për secilën periudhë 
të përcaktuar prej së paku tridhjetë (30) minutash, me kusht që kohëzgjatja e 
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paraparë e programit të jetë më e madhe sesa tridhjetë (30) minuta.  
12. Teleshopingu për medikamente, produkte mjekësore dhe trajtime mjekësore është i 

ndaluar.  
13. Reklamimi dhe teleshopingu për alkool dhe pije alkoolike duhet të jetë në 

përputhje me kriteret në vijim: 
13.1. nuk mund të jenë të orientuara veçanërisht kah të miturit, apo në veçanti, që 

të paraqesin të miturit duke konsumuar ato pije; 
13.2. nuk mund të lidhin konsumimin e alkoolit me performancë më të mirë fizike 

apo me vozitjen; 
13.3. nuk duhet të krijojnë përshtypjen që konsumimi i alkoolit kontribuon në 

suksese në shoqëri apo suksese seksuale; 
13.4. nuk duhet të pretendojë që alkooli ka cilësi terapeutike apo që është 

stimulues, qetësues apo mënyrë e zgjidhjes së konflikteve personale; 
13.5. nuk duhet të inkurajojë konsumim të pakujdesshëm të alkoolit, apo të 

paraqesë abstinencën apo përmbajtjen nga konsumi në mënyrë negative; 
13.6. nuk duhet të vërë theksin në shkallën e lartë alkoolike si cilësi pozitive e 

pijeve. 
14. Kohëzgjatja e spoteve të reklamave dhe spoteve të teleshopingut brenda një ore 

kohore të caktuar, me përjashtim të kanaleve televizive ekskluzivisht të 
përkushtuara ndaj reklamimit dhe teleshopingut, si dhe kanaleve televizive 
ekskluzivisht të përkushtuara ndaj vetë-promovimit, nuk mund të jetë më e gjatë 
sesa dymbëdhjetë (12) minuta. Kohëzgjatja e reklamimit dhe teleshopingut për 
Transmetuesin Publik rregullohet me aktet nënligjore të nxjerra nga KPM-ja. 

15. Dispozita e paragrafit 14. të këtij neni nuk vlen për njoftimet e bëra nga transmetuesi 
televiziv në lidhje me programet e veta dhe produktet anësore që rrjedhin drejtpërdrejt 
nga këto programe, njoftimet e sponsorizimit dhe vendosjet e produkteve. 

16. Hapësirat e teleshopingut duhet të jenë qartësisht të identifikuara si të tilla me 
mjete optike dhe akustike, si dhe duhet të kenë kohëzgjatje të pandërprerë së paku 
prej pesëmbëdhjetë (15) minutash. 

17. Programet audiovizuele ose radiofonike të cilat mund të dëmtojnë rëndë zhvillimin 
fizik, mendor apo moral të të miturve, sidomos programet që përfshijnë pornografi 
apo dhunën e paarsyeshme, janë të ndaluara. 

18. Transmetimi i programeve audiovizuele apo radiofonike që kanë mundësi të 
pengojnë zhvillimin fizik, mendor apo moral të të miturve janë të ndaluara, përveç 
në rastet kur sigurohen nga transmetuesi televiziv apo radiofonik, duke zgjedhur 
kohën e transmetimit, apo me ndonjë masë teknike, që të miturit në zonën e 
transmetimit nuk do të dëgjojnë apo shohin transmetimet e tilla. Kur ato programe 
transmetohen në formë të pakoduar, transmetuesi duhet të sigurojë që ato 
paraprihen nga një vërejtje zanore apo të jenë të identifikuara me praninë e 
simboleve vizuale përgjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre. 

19. KPM-ja do të përcaktojë me akte nënligjore sjelljen e transmetuesit në rastin e 
përmendur në paragrafin 17.dhe 18. të këtij neni. 

20. Dispozitat e këtij ligji vlejnë mutatis mutandis për kanalet programore televizive 
ekskluzivisht të përkushtuara ndaj reklamimit dhe teleshopingut, si dhe për kanalet 
programore televizive ekskluzivisht të përkushtuara ndaj vetë-promovimit, me 
përjashtim të paragrafit 14. të këtij neni. 
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Neni 28 
Kërkesat për raportim 

 
1. Shërbimet e licencuara mediale audiovizuele duhet t’i paraqesin raport vjetor 

KPM-së, në të cilin përfshihet informacioni përkitazi me programin dhe veprimin 
në përputhje me kushtet e licencës së bashku me një raport financiar të detajuar 
dhe informacione të tjera të parapara me ligj. 

2. Raportet vjetore duhet të dorëzohen në KPM-ë jo më larg se me datë 31 mars të 
vitit vijues, për vitin paraprak.  

3. KPM-ja mund të kërkojë informacion të mëtejshëm nëse konsideron se 
informacioni i paraqitur në raportet vjetor nuk është i plotë.  

4. KPM-ja nuk do t’ia publikojë asnjë personi informacionin e ndjeshëm komercial 
dhe financiar që paraqitet në raportin vjetor të të licencuarve, përveç në rastet kur 
me ligj kërkohet të veprohet ndryshe.  

 
Neni 29 

Shkelja e kushteve të licencës 
 
1. KPM-ja monitoron shërbimet mediale audiovizuele dhe mund të iniciojë dhe të 

pranojë ankesa përkitazi me mosveprimin në përputhje me kushtet e licencës, kodit 
të sjelljes, dhe akteve tjera juridike në pajtueshmëri me këtë ligj.  

2. KPM-ja do t’i shqyrtojë ankesat që pohojnë shkeljen e kushteve të licencës, kodit 
të sjelljes dhe akteve tjera juridike në pajtueshmëri me këtë ligj.  

3. KPM-ja përmes Zyrës Ekzekutive e njofton subjektin transmetues me shkrim për 
çdo pohim lidhur me shkeljen e kushteve të licencës, kodit të sjelljes dhe akteve 
tjera juridike në pajtueshmëri me këtë ligj, dhe siguron që subjekti transmetues të 
ketë mundësi të arsyeshme për të bërë prezantim dhe për të paraqitur dëshmi.  

4. Pas përfundimit të hetimit, KPM-ja nxjerr vendim duke marrë parasysh të gjitha 
faktet dhe rrethanat e rastit përkatës.  

5. Kundër vendimeve të KPM-së, ofruesi i shërbimit medial audiovizuel ka të drejtë 
ankese në afat prej tridhjetë (30) ditësh në Bordin e Ankesave.  

 
Neni 30 

Sanksionet 
 
1. Për shkelje të kushteve të licencës, kodit të sjelljes dhe akteve tjera juridike në 

pajtueshmëri me këtë ligj, KPM-ja mund t’u lëshojë të licencuarve vërejtje me 
shkrim ose t’u shqiptojë një apo më shumë prej këtyre sanksioneve:  
1.1. t’i urdhërojë subjektit tё licencuar që t’i transmetojë publikisht detajet e 

natyrës dhe shkallës së shkeljes së kushteve të licencës, kodeve të sjelljes, 
dhe akteve tjera juridike në pajtueshmëri me këtë ligj;  

1.2. të kërkojë nga i licencuari që të transmetojë korrigjimin ose të kërkojë falje 
përmes transmetimit;  

1.3. t’i vendosë një gjobë në vlerë jo më pak se njëmijë (1.000) Euro dhe jo më 
shumë se njëqindmijë (100.000) Euro.  

1.4. të kërkojë pezullimin e një pjese ose gjithë programin e të licencuarit për një 
periudhë të caktuar kohore;  
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1.5. t’ia ndryshojë kushtet e licencës së transmetuesit;  
1.6. t’ia ndërpresë apo refuzojë vazhdimin e licencës së transmetimit.  

2. Vendimi i KPM-së për të vënë një apo më shumë sanksione të paraqitura në nenet 
me lartë, zbatohet atëherë kur:  
2.1. asnjë ankesë e pranueshme kundër vendimit të KPM-së nuk është bërë 

brenda periudhës kohore të lejuar për ankesa në Bordin e Ankesave në bazë 
të paragrafit 5. të nenit 29 të këtij ligji; dhe  

2.2. një ankesë e pranueshme paraqitet brenda afatit të caktuar dhe vendimi i 
nxjerrë nga Bordi për Ankesa e mbështet vendimin e KPM-së. Megjithatë 
në raste të veçanta, nëse vendoset nga KPM-ja, sanksioni i vënë duhet të 
hyjë në fuqi menjëherë. Ankesa nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.  

3. Kur transmetuesi nuk e respekton sanksionin, KPM-ja mund të marrë masa të 
nevojshme të lejuara nga ligji i zbatueshëm dhe me ndihmën e organeve 
kompetente të zbatoj vendimin përkatës.  

4. Gjobat që paguhen sipas nën-paragrafit 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni derdhen në 
Buxhetin e Kosovës.  

5. Kushdo që operon pa leje transmetuese valide i konfiskohet aparatura përkatëse 
për transmetim. Subjekti i tillë transmetues nuk mund të ankohet tek Bordi për 
Ankesa.  

6. Sanksionet e përcaktuara në nën-paragrafët 1.4., 1.5. dhe 1.6. të paragrafit 1. të 
këtij neni nuk vlejnë për transmetuesin publik.  

7. Të gjitha vendimet e KPM-së të nxjerra sipas këtij neni, duke përfshirë çfarëdo 
sanksionesh të shqiptuara, do të publikohen.  

8. KPM-ja për kryerjen e funksioneve të saj si dhe zbatimin e vendimeve 
bashkëpunon me organet kompetente për zbatimin e ligjit në Kosovë.  

 
KREU V 

DISPOZITAT E APLIKUESHME PËR TË GJITHË SHËRBIMET 
AUDIOVIZUELE 

 
Neni 31 

Sponzorizimet 
 
1. Shërbimet audiovizuele mediale dhe programet që sponsorizohen duhet t’i 

plotësojnë kriteret si në vijim: 
1.1. përmbajta e tyre dhe, në rast të transmetimit televiziv, orari i tyre në asnjë 

rrethanë nuk duhet të ndikohet ashtu që të prekë përgjegjësinë dhe 
pavarësinë editoriale të ofruesit të shërbimit medial;  

1.2. ata nuk do të inkurajojnë drejtpërsëdrejti blerjen apo huamarrjen e mallrave 
apo shërbimeve, posaçërisht duke iu bërë referencë të veçantë promovuese 
këtyre mallrave apo shërbimeve;  

1.3. shikuesit do të njoftohen në mënyrë të qartë për ekzistimin e një 
marrëveshjeje sponsorizimi;  

1.4. programet e sponsorizuara do të identifikohen në mënyrë të qartë nëpërmjet 
emrit, logos dhe/apo çfarëdo simboli tjetër të sponsorit, si për shembull një 
referencë për produktin(t) ose shërbimit(ve) të tij apo një shenje dalluese që 
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gjendet aty në një mënyrë të duhur për programet në fillim, gjatë dhe/apo 
pas përfundimi të programeve.  

2. Shërbimet mediale audiovizuele apo programet nuk do të sponsorizohen nga 
personat fizik a juridik, veprimtaria kryesore e së cilëve është prodhimi apo shitja e 
duhanit apo produkteve tjera të duhanit. 

3. Sponsorizimi i shërbimeve mediale audiovizuele apo i programeve nga personat 
fizikë a juridikë, veprimtaria e së cilave përfshin prodhimin apo shitjen e 
produkteve mjekësore dhe trajtimin mjekësor, mund të promovojë emrin apo 
pamjen e personave fizikë apo juridikë por nuk do të promovojë produktet e 
veçanta mjekësore apo trajtimet mjekësore në dispozicion vetëm me përshkrim. 

4. Programet e lajmeve dhe ngjarjeve aktuale nuk do të sponsorizohen. 
5. Ndalohet paraqitja e logove sponsorizuese gjatë programeve për fëmijë dhe 

programeve fetare. 
6. Dispozitat e këtij neni do të zbatohen mutatis mutandis për shërbimet mediale të 

radiove. 
 

Neni 32 
Vendosja e produktit 

 
1. Ndalohet vendosja e produktit.  
2. Përjashtimisht nga paragrafi 1. i këtij neni, vendosja e produkteve lejohet:  

2.1. në veprat kinematografike, filma dhe seritë që krijohen për shërbimet e 
mediave audiovizuele, programet e sportit dhe programet e lehta argëtuese, 
përveç programeve për fëmijët, ose  

2.2. kur nuk ka pagesë por vetëm dispozita për mallra apo shërbime të ofruara pa 
pagesë, si skena produkti dhe shpërblimet, me qëllim të përfshirjes së tyre 
në një program audiovizuel.  

3. Programet audiovizuele që përmbajnë vendosje të produktit do t’i plotësojnë të 
gjitha kushtet e mëposhtme:  
3.1. përmbajtja e tyre dhe, në rast të transmetimit televiziv, orari i tyre në asnjë 

rrethanë nuk do të ketë një ndikim të atillë sa për të ndikuar në përgjegjësinë 
dhe pavarësinë editoriale të ofruesit të shërbimeve mediale;  

3.2. ato nuk do të inkurajojnë drejtpërdrejtë blerjen apo huamarrjen e mallrave 
apo të shërbimeve, në veçanti duke iu referuar promovimit të posaçëm të 
atyre mallrave apo shërbimeve;  

3.3. ato nuk do t’i japin rëndësi të tepruar produktit në fjalë;  
3.4. shikuesit do të informohen në mënyrë të qartë për ekzistimin e vendosjes së 

produktit,  
3.5. ato do të identifikohen në mënyrë të duhur në fillim dhe në mbarim të 

programit, si dhe kur një program vazhdon pas pauzës së reklamave për të 
shmangur çfarëdo hutimi të shikuesit.  

4. Përjashtimisht nën-paragrafëve 3.4 dhe 3.5 të paragrafit 3. të këtij neni nuk do të 
zbatohen kur programet audiovizuele përmbajnë vendosjen e produkteve që as nuk 
janë prodhuar, as miratuar nga ofruesi i shërbimeve mediale apo nga një kompani e 
ndërlidhur me ofruesin e shërbimeve mediale.  

5. Në çdo rast, programet audiovizuele nuk do përmbajnë vendosjen e produktit të:  
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5.1. produkteve të duhanit apo cigareve ose vendosjen e produktit nga personat 
fizik a juridik, veprimtaria kryesore e së cilave është prodhimi ose shitja e 
duhanit dhe produkteve tjera të duhanit, ose  

5.2. produktet e veçanta mjekësore apo trajtimet mjekësore që jepen vetëm me 
përshkrim.  

6. Dispozitat e këtij neni do të zbatohen vetëm për programet audiovizuele të 
prodhuara pas datës 19 dhjetor 2009.  

 
Neni 33 

Mbrojtja e fëmijëve dhe e të miturve 
 
1. KPM-ja do të ndërmarrë masat e duhura për të siguruar që transmetuesit televiziv 

nga transmetuesit nën juridiksionin e tyre nuk përfshijnë asnjë program i cili mund 
të dëmtonte në mënyrë serioze zhvillimin fizik, mental dhe moral të të miturve, në 
veçanti programet më përmbajtje pornografike ose dhunë ekstreme.  

2. Masat e ofruara nga paragrafi 1 kanë efekt po ashtu në programet tjera të cilat do të 
mund ta dëmtonin zhvillimin fizik, mental dhe moral të të miturve me përjashtim 
të rasteve kur është siguruar, me anë të selektimit të kohës nga transmetuesi ose 
nga ndonjë masë teknike, që të miturit në hapësirën e transmetimit nuk do ta 
shohin ose dëgjojnë transmetimin e tillë.  

3. Në ndërkohë, kur programet e tilla transmetohen në formë të pakoduar, KPM-ja do 
të sigurojë që ato janë të shoqëruara nga një vërejtje akustike ose janë të 
identifikuara me prezencën e një simboli pamor gjatë kohëzgjatjes së tyre.  

4. Shërbimet mediale audiovizuele me pagesë që mund të dëmtojnë seriozisht 
zhvillimin fizik, mendor apo moral të të miturve vihen në dispozicion vetëm në atë 
mënyrë që siguron se të miturit, në rrethana normale, nuk do t’i shohin apo 
dëgjojnë shërbimet e tilla mediale audiovizuele me pagesë.  

 
Neni 34 

Qasja e personave me aftësi të kufizuar 
 
KPM-ja do të inkurajojë ofruesit e shërbimeve audiovizuele që të sigurojnë që 
shërbimet e tyre në mënyrë graduale bëhen të qasshme për njerëzit apo personat me 
paaftësi dëgjimi dhe të të pamurit. 
 

Neni 35 
E drejta e reagimit në transmetimin televiziv 

 
E drejta e korrigjimit të informatave të transmetuara, apo replikës ndaj një informate të 
transmetuar, ushtrohet në pajtim me Kodin Etik të Transmetuesve. 
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KREU VI 
BORDI PËR ANKESA 

 
Neni 36 

Përgjegjësitë 
 
1. Bordi për Ankesa (tash e tutje “Bordi i Ankesave”) është i pavarur në ushtrimin e 

funksioneve të tij. 
2. Bordi për Ankesa shqyrton ankesat e palëve ndaj vendimeve të KPM-së që 

drejtpërdrejtë i nënshtrohen vendimit përsa i përket: 
2.1. dhënies, refuzimit, mosripërtёrirjes ose revokimit të lejes transmetuese;  
2.2. vënies ose ndryshimit të kushteve të lejes së transmetimit, me përjashtim të 

kushteve që kanë të bëjnë me caktimin e frekuencave apo kritereve të tjera 
teknike;  

2.3. shqiptimit të sanksioneve; dhe  
2.4. çështjeve tjera të ngjashme që mbështeten në aktet nënligjore.  

3. Bordi i Ankesave mund të mbështes, ndryshojë ose shfuqizojë çdo vendim të 
KPM-së, duke vepruar sipas ankesës për vendimin përkatës. 

 
Neni 37 

Përbërja e Bordit për Ankesa 
 
1. Bordi për Ankesa përbëhet prej tre (3) anëtarёve.  
2. Kandidatët për anëtarë të Bordit për Ankesa duhet të kenë:  

2.1. provimin e jurisprudencës.  
2.2. të kenë minimum pesë (5) vjet përvojë profesionale në fushën e avokaturës, 

çështje gjyqësore, ligjit administrativ, rregullimin e mediave apo politikën 
rregullative;  

3. Anëtarët e emëruar në Bordin për Ankesa duhet të jenë figura eminente me 
karakter dhe moral të lartë, paanshmëri dhe integritet, dhe të cilët posedojnë një 
përkushtim të dëshmuar të administrimit të duhur të drejtësisë.  

 
Neni 38 

Zgjedhja e anëtarëve të Bordit për Ankesa 
 
1. Anëtarët e Bordit për Ankesa emërohen nga Kuvendi i Kosovës në bazë të 

procedurave të hapura dhe transparente.  
2. Kandidatët për anëtarë të Bordit për Ankesa zgjedhen sipas procedurave të 

mëposhtme:  
2.1. brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh para kalimit të mandatit të anëtarit të Bordit 

apo pas shpalljes së vendit të lirë 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;  

2.2. kandidaturat e pranuara shqyrtohen nga një Komision ad –hoc i Kuvendit të 
Kosovës;  

2.3. brenda periudhës kohore prej njëzetenjë (21) ditësh pas përfundimit të afatit 
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për paraqitjen e kandidaturës, komisioni, pas intervistimit rekomandon dy 
(2) kandidatë për çdo pozitë të anëtarit të Bordit për Ankesa, për të cilët 
konsideron se janë më të përshtatshmit në bazë të kompetencave, përgatitjes 
profesionale, integritetit dhe përkushtimit të tyre;  

2.4. 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 39 

Papajtueshmëria për të qenë anëtar i Bordit për Ankesa 
 
1. Personat në vijim nuk mund të jenë anëtarë të Bordit për Ankesa:  

1.1. nëpunësit e KPM-së dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre;  
1.2. ish- nëpunësit e punësuar në KPM në dy (2) vitet e fundit;  
1.3. personat që mbajnë post publik të zgjedhur dhe të emëruar (funksionarët 

publik) apo personat të cilët kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të 
fundit;  

1.4. është anëtar i organit udhëheqës të një partie politike apo personat të cilët 
kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;  

1.5. është anëtar i organit udhëheqës të ndonjë ndërmarrje publike;  
1.6. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose përfaqëson këtë interes, punon ose 

ka punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit ose të 
transmetimit;  

1.7. të mos jetë i dënuar për vepër penale të dënueshme mbi gjashtë (6) muaj;  
1.8. pronarët apo bashkëpronarët e medieve transmetuese ose bizneseve 

reklamuese si dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre apo edhe të 
punësuarit në këto media;  

1.9. është i angazhuar në aktivitete që mund të konsiderohen të jenë në 
kundërshtim dhe paraqesin konflikt të interesit me funksionet në Bordin për 
Ankesa, siç është përcaktuar me ligjin në fuqi për parandalimin e konfliktit 
te interesit.  

2. Anëtari i Bordit për Ankesa ose anëtari i ngushtë i familjes së tij nuk guxon të 
ushtroj veprimtari afariste me institucionin e KPM-së.  

 
Neni 40 

Mandati i Anëtarëve të Bordit për Ankesa 
 
1. Anëtarët e Bordit për Ankesa emërohen me mandat tre (3) vjeçar.  
2. Nga radhët e anëtarëve të Bordit për Ankesa, Kuvendi zgjedh Kryetarin e Bordit 

për Ankesa.  
3. Anëtarët e Bordit për Ankesa, mund të ri-rizgjedhen vetëm edhe për një mandat 

tjetër.  
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Neni 41 
Shkarkimi nga Bordi për Ankesa dhe sjellja e anëtarëve 

 
1. 1.Shkarkimi i anëtarit të Bordit për Ankesa, bëhet kur vërtetohet se ka ndonjë bazë 

për largim që parashihet me nën-paragrafët 3.3., 3.4. dhe 3.5. të paragrafit 3. të 
këtij neni dhe që mund të zbatohet për anëtarin përkatës. 

2. Shkarkimi i një anëtari të Bordit për Ankesa, do të bëhet sipas procedurës në vijim:  
2.1. propozimi për shkarkim vie nga Bordi për Ankesa, me kërkesën e shumicës 

së thjeshtë të numrit të anëtarëve të KPM-së ose /edhe të ndonjë iniciative 
tjetër nga jashtë.  

2.2. Kuvendi i Kosovës me shumicë të thjeshtë do të vendos për shkarkimin ose 
jo të anëtarit të Bordit për Ankesa.  

3. Shkarkimi i anëtarëve të Bordit për Ankesa, mund të bëhet sipas këtyre kushteve:  
3.1. paaftësisë profesionale - nëse në mënyrë të dëshmuar dhe në vazhdimësi 

dështon ti përmbushë detyrat e anëtarit të Bordit për Ankesa;  
3.2. paaftësisë mentale apo fizike për të kryer detyrat e anëtarit;  
3.3. ka dështuar në realizimin e detyrave të tij për një periudhë të pandërprerë 

prej më shumë se tre (3) muajve pa aprovim nga Bordi për Ankesa;  
3.4. nëse anëtari është dënuar për vepër penale e cila është e dënueshme mbi 

gjashtë (6) muaj burg;  
3.5. nëse anëtari nuk i përmbush kushtet sipas nën-paragrafëve 1.3., 1.4. dhe 1.5. 

të paragrafit 1. nenit 12 të këtij ligji;  
3.6. mungesës pa arsye më tepër se dy (2) herë në mbledhje radhazi;  
3.7. ka marrë pjesë aktive në aktivitete politike pasi që është emëruar si anëtar i 

Bordit për Ankesa. 
4. Anëtarët e Bordit për Ankesa, mund të japin dorëheqje duke njoftuar me shkrim 

Bordit për Ankesa, të paktën tre (3) muaj përpara. 
 

Neni 42 
Procedurat e Bordit për Ankesa 

 
1. Kryetari i Bordit për Ankesa, në bashkëpunim me Zyrën Ekzekutive, thërret 

takimet e Bordit për Ankesa.  
2. Bordi për Ankesa duhet që të miratojë me shumicë votash dhe të publikojë një 

kornizë procedurale për seancat, e cila do të garantoj seanca të ndershme dhe të 
paanshme. Kjo kornizë duhet të përfshijë edhe dispozitat mbi procedurën e 
parashtrimit të ankesave, hulumtimet nga ana e Bordit për Ankesa si dhe llojin e 
provave që mund të jenë të pranueshme gjatë seancave. Kjo informatë duhet të 
bëhet publike. Këto rregulla, ndonjë rregull e re apo ndryshim, mund të 
ndryshohen apo të zëvendësohen me votim unanim të Bordit për Ankesa dhe duhet 
të bëhen publike.  

3. Bordi për Ankesa mund t’ia delegojë funksionet e tij Zyrës Ekzekutive në lidhje 
me pranueshmërinë e ankesave dhe materialit dëshmues, nën mbikёqyrjen e Bordit 
për Ankesa.  
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Neni 43 
Dorëzimi i Ankesës 

 
1. Ankesat i parashtrohen Bordit për Ankesa brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga 

pranimi i vendimit të KPM-së. Ankesa bëhet me shkrim dhe duhet të përcillet me 
dokumente ose dëshmi që mund të kërkohen nga Bordi i Ankesave në pajtim me 
paragrafin 2. të nenit 42 të këtij ligji.  

2. Bordi për Ankesa do t’i merr parasysh vetëm ankesat e bazuara në informacione 
ligjërisht relevante të cilat nuk ishin të disponueshme në kohën e marrjes së 
vendimit të KPM-së, apo të bazuara në mundësi se ekzistonte gabim procedural 
dhe material i bërë nga ana e KPM-së gjatë marrjes së vendimit.  

3. Bordi për Ankesa mundet që pa dëgjim të hedh poshtë ankesat të cilat nuk janë të 
bazuara në njërën nga këto dy mundësi, apo të cilat, nën dispozitat e vendosura nga 
Bordi për Ankesa në pajtueshmëri me paragrafin 2. të nenit 42 të këtij ligji janë të 
papranueshme sepse janë të pa vlera keqdashëse apo të pabaza.  

 
Neni 44 

Vendimet e Bordit të Ankesave 
 
1. Bordi për Ankesa, lidhur me ankesat e parashtruara nga mediat, nxjerr vendimin 

përfundimtar me shkrim. Ky vendim u dorëzohet palëve dhe publikohet nëpërmjet 
Zyrës së Kryeshefit.  

2. Vendimet e Bordit për Ankesa janë përfundimtare dhe u nënshtrohen vetëm 
shqyrtimit procedural të Gjykatës Supreme të Kosovës, në pajtim me ligjin në fuqi.  

 
KREU VII 

FINANCIMI I KPM-së 
 

Neni 45 
Burimet e financimit 

 
1. KPM-ja financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës. KPM-ja ka vijën e vetë 

buxhetore e cila i garanton pavarësinë, dhe këto mjete i lejohen për shfrytëzim pas 
një plani paraprakisht të përgatitur për zhvillimin e aktiviteteve të rregullta vjetore 
të tij. 

2. KPM-ja mund të marr kontribute nga donatorët në pajtim me legjislacionin në fuqi 
dhe ato nuk duhet të ndikojnë në pavarësinë e KPM-së. 

3. Për kontributet e donatorëve që pranohen, duhet te njoftohet Kuvendi. 
4. Niveli i kompensimit të kryetarit dhe anëtarëve të KPM-së dhe anëtarëve të Bordit 

për Ankesa, caktohet në pajtim me Ligjin për pagat e zyrtarëve të lartë. 
 



 
Ligjet administrative 

 378 

KREU VIII 
DISPOZITAT E PËRKOHSHME DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 46 

Vazhdimësia e punës 
 
1. Që nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Komisioni aktual, bordi i ankesave dhe 

menaxhmenti i KPM-së do të vazhdojnë t'i kryejnë detyrat e përcaktuara nga ky 
ligj deri në zgjedhjen e anëtarëve të rinj sipas këtij ligji por më së largu brenda tre 
(3) muajve. 

2. Të gjitha licencat të lëshuara nga KPM-ja në pajtim me legjislacionin e mëparshëm 
do të vazhdojnë të jenë të vlefshme deri në ditën e skadimit të tyre të rregullt. 
Licencat aktuale, pas skadimit të tyre do të përsëriten në pajtim me këtë ligj dhe 
aktet e tjera nënligjore te lëshuara nga KPM-ja. 

3. Brenda gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, KPM-ja do të nxjerrë 
aktet nënligjore në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 47 

Digjitalizimi 
 
Procesi i kalimit në transmetim digjital do të rregullohet me ligj të veçantë. 
 

Neni 48 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji nr.02/L-15 për Komisionin e Pavarur 
të Mediave dhe Transmetimin. 

 
Neni 49 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn nё fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-044 
2 mars 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-009-2012, 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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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR RADIOTELEVIZIONIN E KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
Ky ligj rregullon themelimin, funksionimin dhe kompetencat për Radiotelevizionin e 
Kosovës, me qëllim të sigurimit të informimit të saktë, objektiv, të paanshëm dhe të 
shpejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Shërbim medial audiovizuel - shërbimi i cili është nën përgjegjësinë 
editoriale të ofruesit të shërbimeve programore dhe parim kryesor i të cilit 
është ofrimi i programeve, me qëllim që të informojë, argëtojë apo edukojë 
gjithë publikun, përmes rrjetave të komunikimeve elektronike. Një ofrues i 
tillë i shërbimeve mediale audiovizuele është transmetues televiziv apo 
video me kërkesë. 

1.2. Ofrues i shërbimit medial - personi fizik ose juridik i cili ka përgjegjësi 
redaktuese për përzgjedhjen e përmbajtjes audiovizuele të ofruesit të 
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shërbimit medial dhe përcaktimin e mënyrës së organizimit të tij. 
1.3. Transmetim - emetim burimor i programit me valë difuzive nëpërmjet të 

transmetuesit tokësor, rrjetit kabllor, transmetimit digjital, satelitor ose me 
pajisje të tjera elektronike, të koduar apo të pakoduar, që i destinohen për 
shfrytëzim publikut, që pranohen me radio, televizion ose pajisje elektronike 
të veçanta për emetim, duke mos përfshirë komunikimet individuale; 

1.4. Transmetues - personi juridik, që ka përgjegjësi redaktuese për përbërjen e 
shërbimeve programore televizive dhe të radios për pranim nga publiku i 
përgjithshëm dhe që i transmeton ato apo bën që ato të transmetohen të tëra 
e të pandryshuara nga pala e tretë. 

1.5. Transmetim televiziv - një shërbim media audiovizuel linear i ofruar nga 
ofruesi i shërbimit medial për shikim të njëkohshëm të programeve, në bazë 
të një orari të caktuar të programit. 

1.6. Operator i rrjetit - personi juridik i cili ofron çfarëdo forme të rrjetit për 
transmetim të programeve ose një shërbim transmetimi për publikun, 
posedimin dhe korrespodimin e licencave ose autorizimin e lëshuar nga 
Komisioni i Pavarur për Media. 

1.7. Digjitalizim procesi i kalimit nga transmetim analog i programeve në atë 
digjital/numerik. 

1.8. Përgjegjësi redaktuese – ushtrimi i kontrollit efektiv mbi përzgjedhjen e 
programeve dhe mjeteve për ushtrimin e kontrollit efektiv dhe efikas mbi 
përzgjedhjen dhe organizimin e tyre në radhitje kronologjike në rastin e 
transmetimit televiziv ose në katalog në rastin e shërbimit medial 
audiovizuel në bazë të kërkesës. 

1.9. Plan i frekuencave të transmetimit - plani i frekuencave të 
radiotransmetimit ose të transmetimit televiziv, të caktuara nga Komisioni i 
Pavarur për Media dhe që menaxhohet nga ky Komision. 

1.10. Komunikim komercial audiovizuel - tablotë me dhe pa zë, të cilat janë 
prodhuar me qëllim të promovimit të drejtpërdrejt ose të tërthortë të 
mallrave-produkteve, shërbimeve apo të tablove të tjera të një subjekti fizik 
ose juridik i cili zhvillon aktivitet të ligjshëm dhe legal ekonomik. Tablotë e 
tilla përfshihen në programet audio-vizuale të transmetuesit publik, kundrejt 
një pagese përkatëse, me qëllim të promovimit të produkteve apo 
shërbimeve përkatëse, që janë objekt i komunikimit komercial audiovizuel. 
Këto forma të komunikimit ndër të tjera përfshijnë: reklamat televizive, 
sponsorimet, teleshopingun (teletregtimin) dhe vendosjen e produkteve.  

1.11. Reklamim - çfarëdo shpallje publike e transmetuar me pagesë apo 
kompensim të ngjashëm, për qëllime të vetë-promovimit; që është i 
destinuar për promovimin e shitjes, blerjes apo qiradhënies së një prodhimi 
apo shërbimi; për ta shtyrë përpara ndonjë ide apo çështje, ose për të 
shkaktuar disa efekte tjera të dëshiruara nga reklamuesi apo nga vet 
transmetuesi.  

1.12. Transmetues publik - personi fizik apo juridik-organizatë mediale publike 
elektronike, që ka përgjegjësi redaktuese për ofrimin e shërbimeve të 
programit radio-televiziv për pranim nga publiku i gjerë, dhe i transmeton 
ato vet apo i transmetohen përmes një pale të tretë, në mënyrë të lirshme, 
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profesionale, të pavarur, në përputhje me legjislacionin e Kosovës. 
1.13. Agjent për inkasim të shumës së parapagimit për RTK- personi juridik i 

regjistruar i cili kryen shërbime të inkasimit për nevojat e Radiotelevizionit 
të Kosovës. 

1.14. KPM - Komisionin e Pavarur të Mediave siç është përcaktuar në ligjin 
përkatës. 

1.15. Pagesë për RTK- tarifa e cila duhet të paguhet nga ekonomitë familjare dhe 
personat juridik për marrje të transmetimeve nga Radiotelevizioni i Kosovës 
në pajtueshmëri me këtë ligj. 

1.16. Sponsorim - kontribut i ndonjë ndërmarrje publike ose private ose personi 
fizik që nuk është i angazhuar në veprimtaritë transmetuese apo në 
produksionin e veprave audio-vizuale, në financimin direkt apo indirekt të 
ndonjë programi, por që synon promovimin e emrit, shenjës, imazhit apo 
aktiviteteve të atij personi. 

1.17. Veprat Audiovizuele Evropiane - veprat krijuese, produksionet apo 
bashkëproduksionet të cilat kontrollohen nga personat fizik apo juridik të 
Evropës. 

1.18. Kanal - një përmbajtje e frekuencave tokësore, që bartë një skemë të 
definuar të programeve, brenda për brenda Radiotelevizionit publik të 
Kosovës dhe selisë së tij. 

1.19. Program - përmbajtja që transmetohet nga një kanal i caktuar audio-vizual i 
transmetuesit publik. 

1.20. Komunitet - banorët që i përkasin një grupi të njëjtë kombëtar ose etnik, 
gjuhësor ose fetar, tradicionalisht të pranishëm në territorin e Republikës së 
Kosovës. 

1.21. Teleshoping - transmetimin e ofertave direkte për publikun, me qëllim të 
furnizimit të mallrave apo shërbimeve, përfshirë pronën e paluajtshme, të 
drejtat dhe obligimet, në kundërshpërblim të pagesës. 

 
KREU II 

RADIOTELEVIZIONI I KOSOVËS 
 

Neni 3 
Radiotelevizioni i Kosovës 

 
1. Radiotelevizioni i Kosovës (në tekstin e mëtejmë RTK) është transmetues publik i 

Kosovës.  
2. RTK është person juridik jo profitabil me status të institucionit të pavarur publik 

me rëndësi të posaçme i cili ofron shërbim publikut në fushën e veprimtarisë 
mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet tjera përkatëse ligjore dhe nënligjore.  

3. RTK ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues.  
 

Neni 4 
Themeluesi i Radiotelevizionit të Kosovës 

 
1. Kuvendi i Republikës së Kosovës është themelues i Radiotelevizionit të Kosovës.  
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2. Kuvendi mbron autonominë institucionale dhe siguron financim adekuat për 
realizimin e misionit të shërbimit publik të RTK-së të përcaktuar me këtë ligj.  

 
Neni 5 

Selia e Radiotelevizionit të Kosovës 
 
Selia e Radiotelevizionit të Kosovës është në Prishtinë. 
 

Neni 6 
Prona e Radiotelevizionit të Kosovës 

 
Çështja e pronës se RTK-se rregullohet me vendim të veçantë të Kuvendit të Kosovës 
në pajtim me legjislacionin në fuqi. 
 

KREU III 
PARIMET PROGRAMORE TË RADIOTELEVIZIONIT TË KOSOVËS 

 
Neni 7 

Obligimet e RTK-së në lidhje me përmbajtjen, kanalet dhe shërbimet 
 
1. Obligimet e shërbimit publik të RTK-së në lidhje me përmbajtjen, kanalet dhe 

shërbimet që ofron ai në mënyrë të veçantë duhet të përfshijnë si vijon: 
1.1. promovimin e kulturës së dialogut qytetar dhe ofrimin e një arene të gjerë 

për diskutim publik; 
1.2. ofrimin e përmbajtjes me cilësi të lartë e cila ofron informata për ngjarjet në 

vend, në zonat ndërkufitare, në Evropë dhe në botë; 
1.3. ofrimin e përmbajtjes edukative-arsimore të cilësisë së lartë;  
1.4. ofrimin e përmbajtjes kulturore të cilësisë së lartë;  
1.5. prodhimin e programeve të dramave;  
1.6. ofrimin e prodhimeve të brendshme televizive të cilësisë së lartë për 

fëmijët,adoleshentët dhe të moshuarit; 
1.7. ofrimin e përmbajtjes argëtuese të cilësisë së lartë për të gjitha grupmoshat; 
1.8. realizimin e të drejtave kushtetuese të komunitetit serb dhe komuniteteve të 

tjera kombëtare në lidhje me ofrimin e informimit publik dhe shpërndarjen e 
përmbajtjes se ofruar nga RTK; 

1.9. përfshirjen e arritjeve kulturore dhe arritjeve të tjera të komuniteti serb dhe 
të komuniteteve të tjera në kanalet e radiove kombëtare dhe përmbajtjes në 
televizionet kombëtare në gjuhën shqipe; 

1.10. në pajtim me traktatet ndërkombëtare dhe në bashkëpunim me korporatat 
transmetuese radiotelevizive të vendeve të tjera, ofron mbështetje për 
krijimin dhe zhvillimin e projekteve ndërkufitare për radio, televizion dhe 
projekte të tjera; 

1.11. ofrimin e përmbajtjes për personat me aftësi të kufizuara shqisore, duke 
përdorur teknologjitë e përshtatura për nevojat e tyre; 

1.12. vëmendje e veçantë i kushtohet personave me aftësi të kufizuara sa i përket 
programeve dhe ofrimit të informatave; 
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1.13. vëmendje të veçantë do t’i kushtohet fëmijëve dhe familjes; 
1.14. paraqitja dhe promovimi i kulturës së Kosovës, kreativitetit kulturor dhe 

lirisë së shprehjes artistike; 
1.15. paraqitjen dhe promovimin e shkencës; 
1.16. vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet pozitës shoqërore dhe aktiviteteve të 

komuniteteve të regjistruara fetare; 
1.17. vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet historisë dhe identitetit të Kosovës 

dhe vendit të saj në arenën ndërkombëtare, dhe promovimit të 
bashkëpunimit universal, mirëkuptimit dhe njohjes së historive, kulturave 
dhe identiteteve; 

1.18. promovimin e përfshirjes sociale dhe zhvillimit të sportit, rekreacionit dhe 
mënyrës së shëndoshë të jetës; 

1.19. vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përmbajtjes për shëndetësi, mbrojtje të 
mjedisit dhe mbrojtje të konsumatorëve; 

1.20. vëmendje e veçantë do t’i kushtohet çështjeve të rëndësishme që kanë të 
bëjnë me sigurinë e njerëzve, mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësitë e tjera dhe me mbrojtjen kombëtare, përfshirë edhe çështjet që 
kanë të bëjnë me funksionimin e institucioneve të bashkësisë ndërkombëtare 
anëtare e të cilave është Kosova, dhe ofrimi i njoftimeve urgjente në lidhje 
me rreziqet për njerëzit, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin; 

1.21. konsideratë e duhur do t’i jepet çdo interesi të veçantë dhe legjitim të 
grupeve të tjera të shikuesve, dëgjuesve dhe shfrytëzuesve të tjerë të 
përmbajtjes së ofruar nga RTK në ndonjë formë ose përmes ndonjë mënyre 
të transmetimit ose platforme të shpërndarjes në Kosovë;  

1.22. promovimin dhe, në pajtim me obligimet e detyrueshme të rrjetit të 
radiotelevizionit publik, duke siguruar prodhimin dhe performancën e 
punimeve audiovizuele lokale, punimeve audiovizuele evropiane dhe 
punimeve audiovizuele të producentëve të pavarur;  

1.23. promovimin e produksionit të filmit Kosovar.  
2. Në kuadër të strukturës së përmbajtjes, kanaleve dhe shërbimeve të ofruara nga 

RTK-ja si pjesë e performancës së shërbimit publik, RTK duhet t’ia kushtojë një 
pjesë shumë të madhe të kohës së transmetimit javor në secilin kanal apo shërbim 
tjetër për përmbajtjen kulturore, artistike, informative, dokumentare apo 
edukative/arsimore.  

3. Drejtori i Përgjithshëm, një herë në vit, do të hartojë një raport mbi ofrimin e 
përmbajtjes kulturore, artistike, informative, dokumentare apo edukative/arsimore 
të cilin pastaj do t’ia paraqes Bordit të RTK-së për miratim. Nëse Bordi i RTK-së 
nuk e miraton ose aprovon raportin, ai do të fillojë procedurën e shkarkimit të 
Drejtorit të Përgjithshëm.  

4. RTK do të kryej aktivitetet e veta transmetuese, do të punojë në pajtim të plotë me 
ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe me të gjitha rregullat, rregulloret dhe 
dispozitat e KPM-së, përfshirë edhe Ligjin e KPM-së dhe strategjinë e KPM-së për 
digjitalizim. RTK do të veprojë në bazë të licencës për kanalet e autorizuara të 
radiotelevizionit të vet. RTK siguron dhe garanton që të ruajë dhe arkivojë në 
mënyrë adekuate dhe profesionale programet e saja, ashtu siç parashihet me ligj.  
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Neni 8 
Përbërja, skemat e RTK-së 

 
1. Përbërja dhe emetueshmëria e programeve e të skemave programore të RTK-së, 

është diverse dhe e planifikueshme. Planifikimi bëhet në baza vjetore, mujore, 
javore dhe ditore.  

2. RTK përfshinë:  
2.1. dy (2) kanale televizive:  

2.1.1. kanali televiziv në gjuhën shqipe; dhe  
2.1.2. kanali televiziv në gjuhën serbe.  

2.2. dy (2) kanale të radios të Kosovës.  
3. Këto dy (2) kanale janë, të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë përqind (15%) të 

skemës së tyre programore për gjuhët e komuniteteve tjera të Kosovës.  
4. RTK- ofron edhe programe satelitore për kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.  
5. RTK-ja mund të transmetojë edhe programe në gjuhët e tjera nga ato që fliten nga 

komunitetet e Kosovës.  
6. Në përputhje me kushtet dhe mundësitë financiare, hapësinore, logjistike dhe 

teknike, RTK mund të zgjerojë rrjetin e tij transmetues edhe me kanale tjera duke 
përfshirë edhe kanalin në gjuhët e komuniteteve tjera.  

7. Menaxhmenti dhe bordi i RTK-se duhet të marrë te gjithë hapat e nevojshme për të 
siguruar funksionimin operacional te kanalit RTK 2 në gjuhën serbe si ofrues i 
përmbajtjes jo me vonë së dymbëdhjetë (12) muaj nga miratimi i këtij ligji.  

 
Neni 9 

Detyrimet e veçanta programore të RTK-së 
 
1. Duke ushtruar aktivitetet dhe veprimtarinë e tij publike, RTK, sipas këtij ligji 

detyrohet që:  
1.1. të nxis, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkë prodhojë të gjitha modalitetet 

dhe përmbajtjet e krijimtarisë audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit 
dhe avancimit të kulturës, artit, shkencës dhe të gjitha vlerave të tjera sublime 
të qytetarëve të Kosovës dhe ti afirmojë ato vlera jashtë Kosovës;  

1.2. të siguroj kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë 
audiovizuale;  

1.3. të përgatis dhe emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, më të 
arritura profesionale dhe etike e që janë në përputhje të plotë me standardet 
dhe kodekset etike të gazetarisë hulumtuese, objektive, të lirë dhe të pavarur;  

1.4. të kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe 
të harmonisë e koekzistencës në Kosovë dhe më gjerë;  

1.5. të kultivoj respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; 
nderit dhe mirëqenies socio-ekonomike të tij/saj;  

1.6. të sigurojë të drejtën e përgjigjes së qytetarëve të interesuar;  
1.7. të mos transmetojë programe me intonacione, qoftë edhe diskrete dhe as 

dykuptimëshe, sidomos të natyrës, animit dhe karakterit propagandues 
politik, fetar dhe /ose etnik. 

1.8. të veprojë sipas detyrimeve të përcaktuara me ligje të veçanta. 
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Neni 10 
E drejta për reagim, demantim dhe sqarim 

 
RTK pranon, mirëpret dhe i trajton të gjitha llojet dhe modalitetet e paraqitjes së 
propozimeve, vërejtjeve, sugjerimeve, kritikave kreative dhe konstruktive, dhe 
parashtresat e ankesat e ndryshme nga qytetarët e Kosovës. Për të gjitha lajmet, 
emisionet, informatat dhe produktet e tjera emituese-transmetuese, elektromagnetike 
dhe elektronike të plasuar nëpërmjet rrjetit radio-difuziv, RTK në përputhje me ligjin 
dhe kodin e sjelljes për media elektronike, secilit person fizik dhe juridik i ofron të 
drejtën për reagim dhe qartësim. 
 

Neni 11 
Shtrirja e rrjetit -transmetues 

 
1. RTK shtrinë, rrjedhimisht siguron rrjetin e mbulueshmërisë së plotë, të 

dëgjueshmërisë dhe shikueshmërisë në tërë territorin e Kosovës. 
2. RTK-ja mund të shpërndajë përmbajtje nëpërmjet rrjetit tokësor analog ose 

digjital, satelitor, kabllovik, internetit, apo nëpërmjet ndonjë mënyre tjetër të 
avancuar dhe të ligjshme në përputhje me standardet e BE-së. 

 
Neni 12 

Produksionet e pavarura 
 
1. RTK ka produksionin e vet burimor dhe autentik.  
2. Me qëllim të realizimit të misionit, vizionit dhe objektivave të veta, drejt 

përmbushjes së shijeve, kërkesave, nevojave dhe interesave diverse të shikuesve 
dhe dëgjuesve të Kosovës, RTK për çdo vit do të shpallë konkurs publik për 
blerjen e veprave audiovizuele të produksioneve të pavarura, dhe t’i transmetoj në 
programin e vet në pajtim me Ligjin dhe Statutin e RTK-së.  

3. Për hir të racionalizimit të shpenzimeve dhe ekonomizimit të punës, RTK-ja duhet 
të angazhohet që me burimet e saj njerëzore dhe teknike, që ka në dispozicion, të 
mbulojë skemën programore me sa më shumë prodhime të producentëve dhe të 
punonjësve në institucion. 

4. RTK duhet të sigurojë së paku pesëmbëdhjetë përqind (15%) të programit të RTK-
së, por jo më shumë se njëzet përqind (20%), nga producentët e pavarur vendor, në 
transmetimet radiotelevizive, duke përfshirë obligimet sipas nenit 9 të këtij ligji 
por duke mos i përfshirë këtu programet e lajmeve. 

5. Emitimi i prodhimeve të pavarura që paguhet nga mjetet e RTK-së, përjashton 
çfarëdolloj reklame apo sponzorimi. 

6. Procedurat, kushtet dhe kriteret më të hollësishme për porositjen e veprave 
audiovizuele dhe të tjera të përafërta nga producentët e pavarur dhe për 
transmetimin e tyre në pajtim me këtë ligj duhet të përcaktohen me rregullore të 
brendshme të harmonizuar me legjislacionin vendor. 
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Neni 13 
Ngjarjet e veçanta 

 
Në interes të të gjithë qytetarëve, RTK siguron në mënyrë adekuate mbulimin e 
ngjarjeve më të rëndësishme politike, shkencore-profesionale, kulturore, zbavitëse dhe 
sportive (konferencat, festivalet, olimpiadat, kampionatet ndërkombëtare dhe të 
ngjashme) të vendit dhe jashtë tij. RTK-ja do të ketë qasje në ngjarje të tilla me qëllim 
që të informoj një publik sa më të gjerë që është e mundur. 
 

Neni 14 
Transmetimi i njoftimeve urgjente 

 
1. RTK-ja transmeton pa vonesë dhe pa pagesë, njoftimet dhe informatat e cilësdo 

natyrë dhe rast, të cilat kërkojnë urgjencë e që kanë të bëjnë me sigurinë dhe 
shëndetin publik, me fatkeqësi elementare; me ngjarje të jashtëzakonshme, të 
rënda, me rrjedhoja negative e të dëmshme për popullsinë e Kosovës, ndonjë pjesë 
të saj apo qytetar të vetëm.  

2. Njoftimet ose informacionet nga paragrafi paraprak i këtij neni, duhet të jenë të 
lëshuara dhe të verifikuara zyrtarisht, nga organet kompetente të nivelit qendror 
ose lokal të Republikës së Kosovës e në pajtueshmëri të plotë me ligjet në fuqi.  

 
Neni 15 

Transmetimi i informatave dhe programeve me përmbajtje religjioze 
 
1. RTK mund të transmetojë informata dhe ngjarje me përmbajtje religjioze, me 

kusht që këto programe të: 
1.1. mos e portretizojnë, karakterizojnë dhe eksponojnë një religjion superior 

ndaj tjetrit;  
1.2. mos shpotisë, përçmojë dhe denigroj ndonjë religjion;  
1.3. mos të ndikojë, në mënyrë të qartë e të çiltër anëtarësim në ndonjë 

organizatë religjioze, rrjedhimisht të mos e promovojë anëtarësimin dhe 
predikimin në të;  

1.4. mos të përmbajë mesazhe të promovimit religjioz-politik.  
 

Neni 16 
Mbulimi i fushatës zgjedhore 

 
RTK-ja e mbulon fushatën zgjedhore, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi për 
zgjedhjet. 

 
Neni 17 

Komunikimet komerciale 
 
1. Sipas këtij ligji, RTK mund të emitojë porosi publicitare, reklama dhe marketing, 

deri në masën që nuk e rrezikon misionin dhe vizionin zhvillimor të tij, jo më shumë 
se dhjetë përqind (10%) të vëllimit programor të tërësishëm. Ky limit do të rishikohet 
në momentin e financimit nga parapagimi në pajtim me Ligjin për KPM-në.  
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2. Porositë e transmetuara publicitare, duhet ti kenë të gjitha tiparet, elementet dhe 
karakteristikat e nevojshme ligjore dhe duhet të dallohen nga pjesët e tjera të 
programeve në kuptimin optik në TV dhe në kuptimin akustik në Radio.  

3. Porositë publicitare nuk bën të ndikojnë në përmbajtjen e programeve të rregullta 
të RTK dhe as në cenimin e pavarësisë së tij.  

4. Porositë publicitare transmetohen në blloqe midis programeve të caktuara.  
5. Personat përgjegjës në RTK; ata/ato që japin lajme ose prezantojnë programe me 

përmbajtje, nuk mund të marrin pjesë direkte dhe as të ndikojnë indirekt, në asnjë 
formë as mënyrë, në veprimtarinë publicitare të RTK-së.  

6. Përmbajtja, vendosja e reklamave dhe programeve të sponzoruara, si dhe ndalimi i 
reklamimit të produkteve dhe shërbimeve që janë në dëm të shëndetit dhe rendit 
publik janë të rregulluara me ligje të veçanta.  

 
Neni 18 

Politika redaktuese dhe e përmbajtjeve programore 
 
1. Përgjegjësitë parësore të RTK-së, që burojnë nga misioni i tij i përcaktuar me këtë 

ligj, në mënyrë të veçantë përfshijnë: 
1.1. përgatitjen, prodhimin dhe transmetimin e programeve të ndryshme 

audiovizuale për nevojat e qytetarëve të Kosovës, rajonit, diasporës dhe 
mbarë botës së lirë e demokratike e interesuar për ngjarjet dhe zhvillimet në 
Kosovë. 

1.2. përgatitjen, prodhimin dhe transmetimin e programeve të veçanta, me 
përmbajtje specifike dhe tematike; 

1.3. përforcimin, rikonstruktimin dhe ndërtimin e ri të transmetuesve 
radioteleviziv dhe stacioneve e nënstacioneve të ritransmetimit; 

1.4. përgatitjen teknike e profesionale dhe transmetimin e shërbimeve të 
teletekstit;  

1.5. inkorporimin e teknologjive të reja në prodhimin dhe transmetimin e 
programeve radiotelevizive;  

1.6. përgatitjen dhe ofrimin e shërbimeve në zbatimin e veprimtarive dhe 
aktiviteteve komerciale-biznesore, që lidhen me prodhimin audioviziv, duke 
përfshirë këtu edhe eksportin dhe importin;  

1.7. inkurajimin e veprimtarive programatike artistike, letrare, shkencore, 
kulturore dhe edukative e shëndetësore;  

1.8. kultivimin e gjuhëve zyrtare dhe të gjuhëve të komuniteteve të tjera në 
Kosovë si dhe përhapjen e njohurive të tyre edhe jashtë vendit.  

2. Programet e RTK-së nga paragrafi paraprak i këtij neni, duhet të udhëhiqen 
kryesisht nga:  
2.1. ndjenja e përgjegjësisë, vëmendjes dhe kujdesit për përmbajtjen e mesazhit 

të çdo lajmi, informacioni apo të çdo fjale të transmetuar, në të mirë të 
mbrojtjes së emrit, autoritetit dhe reputacionit të RTK-së, si institucionit të 
vetëm publik në Kosovë: 

2.2. të ofrojnë informacione të besueshme përkitazi me larushinë ndërllojore të 
ngjarjeve, rasteve, proceseve dhe dukurive që ndodhin në Kosovë dhe jashtë 
saj; 



 
Ligjet administrative 

 388 

2.3. të inkurajojë, stimulojë dhe nxitë me korrektësi dhe profesionalizëm 
kulminant avancimin e vazhdueshëm të pikëpamjeve, mendimeve dhe 
qëndrimeve të qytetarëve drejt formimit të opinionit publik; pjesëmarrjen e 
tyre aktive dhe kontribut dhënëse në jetën shoqërore dhe ekonomike të 
vendit; 

2.4. të respektoj, ta vë në pah dhe ta avancojë sistemin tradicional dhe autentik të 
vlerave tona dhe vlerave universale etike dhe morale te njerëzimit; 

2.5. të shërbej dhe ndihmoj procesin e forcimit koheziv të familjes, solidaritetit 
kosovar dhe avancimin e procesit të shtet ndërtimit në Kosovë; 

2.6. të kontribuojë në akceptimin e njohurive me të reja për ruajtjen e shëndetit 
dhe të ambientit jetësor, si dhe të vejë theks informimi në luftën 
institucionale dhe ligjore kundër patologjive sociale; 

2.7. t’i trajtojë dhe vejë në spikamë problemet, kërkesat dhe nevojat elementare 
dhe vitale të qytetarëve të Kosovës, veçmas të pjesëtarëve të komuniteteve 
dhe grupeve me nevoja të veçanta. 

3. RTK udhëheqë, zhvillon dhe kultivon politikë redaktuese me përmbajtje të 
shëndosha, pozitive, asnjanëse, kreative, perspektive, qytetëruese, profesionale dhe 
humane.  

4. RTK nuk do të transmetojë asnjë material, i cili me përmbajtjen, nëntekstin, 
dykuptimësinë, aludimin ose edhe me tonin, nxit diskriminim 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. 

5. RTK i respekton dhe zbaton standardet e pranuara gjerësisht të mirësjelljes në 
përmbajtjen e programit apo skemës programore, duke u përkujdesur veçanërisht 
për mbrojtjen e zhvillimit fizik, mental dhe moral të fëmijëve, por edhe 
respektimin e dinjitetit, shëndetit, pozitës dhe gjendjes së grup moshave të tjera në 
shoqëri dhe përcjelljen e mesazheve për publikun, përmes transmetimit të 
programeve, reportazheve dhe modaliteteve të tjera të informimit për ta.  

6. RTK kujdeset në mënyrë të veçantë, që të mos emitojë programe me përmbajtje dhe 
ose porosi të cilat mund të kenë përmbajtje në kundërshtim me moralin publik, jo - 
etik, jo - edukativ, jo - social, të pandershme, pornografike, me sjellje të 
panatyrshme; që propagojnë ose që ngashënjejnë në dhunë, kriminalitet, dezorientim, 
depresion dhe në fenomene të të tjera psikopatologjike dhe sociopatologjike.  

7. RTK nuk do të transmetojë asnjë material, që është i pavërtetë, dezinformues, 
shantazhues, përgënjeshtrues, përdhosë ose mashtrues apo për të cilin me një hetim 
rutinor dhe të arsyeshëm, do të mund të përcaktohej se është i pavërtetë, 
dezinformues apo mashtrues.  

8. Politika redaktuese e RTK-së duhet të jetë e pavarur, korrekte, profesionale, 
objektive, e balancuar dhe asnjanëse.  

9. RTK, në suaza të skemës dhe hapësirës programore, transmeton informacione 
zyrtare të institucioneve shtetërore, pa vonesë dhe të pandryshuar.  

10. RTK, nuk bartë përgjegjësi për përmbajtjen, rrjedhimisht saktësinë dhe 
origjinalitetin e informatës së emituar zyrtare.  
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Neni 19 
Përmbajtja Audiovizuele Evropiane 

 
RTK- me punë profesionale, korrektësi ndaj dëgjuesve dhe shikuesve të vetë dhe me 
përkushtim permanent në zhvillimin, avancimin dhe promovimin e vlerave dhe 
virtyteve të shoqërisë kosovare, në sferën e informimit elektronik, pretendon të arrijë 
nivelin përkatës i cili korrespondon, me standardet Evropiane për përmbajtje 
bashkëkohore audiovizuele, sa më shpejtë që të jetë e mundur. 
 

Neni 20 
Veprimtaritë e tjera 

 
1. Aktivitetet e RTK-së gjithashtu mund të përfshijnë: 

1.1. tele-tekstin, shfrytëzimin dhe shpërndarjen përmes internetit, mediumet e 
reja dhe forma të tjera te komunikimit medial dhe aktivitetet tjera te 
komunikimit medial. 

1.2. publikimi dhe distribuimi i materialeve audio, video dhe atyre të shtypura që 
kanë të bëjnë me programin e tij apo me transmetimin në përgjithësi; 

1.3. organizimi i ngjarjeve muzikore, kulturore dhe ngjarjeve tjera; 
1.4. këmbimi dhe participimi në programet e përbashkëta dhe programet tjera 

apo projektet teknike me agjencitë tjera transmetuese dhe prodhuesit e 
programeve; 

1.5. blerja dhe shitja e programeve;  
1.6. ruajtja dhe përdorimi i arkivave apo video dhe audio incizimet;  
1.7. studimi i tregut medial dhe kryerja ose porositja e hulumtimit të audiencës 

dhe sondazhet e opinionit; 
1.8. aktivitete tjera siç janë përcaktuar në Statut, duke u siguruar që aktivitetet e 

tilla nuk janë kontradiktore me aktivitetin qendror të RTK-së siç është 
përcaktuar me këtë ligj dhe me dispozitat tjera në fuqi. 

 
KREU IV 

FINANCIMI I RTK-së 
 

Neni 21 
Burimet e financimit 

 
1. Për zhvillimin e veprimtarisë dhe aktiviteteve të saj ligjore, RTK, financohet nga:  

1.1. parapagimi;  
1.2. themeluesi;  
1.3. nga vetëfinancimi përmes veprimtarisë së tij ekonomike;  
1.4. nga burimet tjera që mund të përfshijnë:  

1.4.1. kontratat me palë të treta për shërbime transmetuese, duke 
shfrytëzuar kapacitetet teknike në dispozicion në pajtim me ligjin;  

1.4.2. shërbime të tjera programesh;  
1.4.3. botimet e prodhimeve muzikore, video, audio, librave, gazetave, 

revistave që lidhen me programet;  
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1.4.4. veprimtaritë koncertale dhe shfaqjet publike;  
1.4.5. reklamat dhe publikimet e mesazheve të tjera të paguara në pajtim 

me ligjin;  
1.4.6. sponsorimet dhe donacionet në pajtim me ligjin;  
1.4.7. përgatitja, prodhimi dhe shitja e programeve të RTK-së.  

2. Fondet e RTK-së, duke përfshirë parapagimin për transmetuesin publik dhe 
burimet tjera të financimit të parapara me këtë nen, si para publike, depozitohen në 
një llogari te vetme zyrtare ne pajtim me rregullat e Kontrollit dhe Menaxhimit 
Financiar.  

3. Të gjitha fondet publike, përfshirë edhe fondet e BK-së, të pranuara nga RTK dhe 
të depozituara plotësisht në një llogari të vetme zyrtare në pajtim me paragrafin 2. 
të këtij neni do të shfrytëzohen vetëm për performancën e shërbimit publik e jo për 
ndonjë lloj aktiviteti komercial.  

4. Për një periudhë transitore, deri trevjeçare, deri në sigurimin e financimit nga 
parapagimi, çdo vit RTK-së i ndahet zero pikë shtatë përqind (0.7 %) e të hyrave 
nga Buxheti i Kosovës duke përjashtuar të hyrat nga proceset e privatizimit, të 
hyrat e njëhershme për Buxhetin e Kosovës dhe të hyrat vetanake të nivelit qendror 
dhe lokal.  
4.1. çdo vit kalendarik RTK do të ndajë dhjetë përqind (10%) të buxhetit të vet 

të përgjithshëm të pranuar nga të gjitha burimet për Kanalin në gjuhën 
serbe. RTK do të vazhdojë të ndajë dhjetë (10%) të buxhetit të vet të 
përgjithshëm për kanalin e dytë të RTK-së në gjuhën serbe pasi të pushojë 
financimi nga Buxheti i Kosovës dhe nga Themeluesi. 

4.2. ndarja e dhjetë përqind (10%) të fondeve siç përcaktohet në paragrafin më 
lartë nga buxheti i RTK-së për kanalin e dytë të RTK-së në gjuhën serbe do 
të bëhet jo më vonë se një javë pas pranimit të fondeve nga Buxheti i 
Kosovës dhe nga themeluesi, pavarësisht mënyrës se si është marrë 
financimi. Dhjetë (10%) e fondeve të mbledhura nga parapagimi do t’i 
transferohen kanalit të dytë të RTK-së në gjuhën serbe jo me vonë se në 
fund të muajit kur ato pranohen. Dhjetë (10%) e të gjithë të ardhurave të 
tjera buxhetore të RTK-së do t’i transferohen kanalit të dytë të RTK-së në 
gjuhën serbe jo me vonë se në ditën e fundit të secilit muaj.  

4.3. shuma prej dhjetë përqind (10%) e buxhetit të RTK-së që i transferohet 
kanalit të dytë të RTK-së në gjuhën serbe fillimisht do të përdoret për të 
filluar punën e këtij të fundit duke siguruar objektet, pajisjet e ndryshme 
teknike dhe pajisjet për zyrë dhe mobile për zyrë, si dhe për punësimin e 
stafit të duhur. Pasi RTK 2 në gjuhën serbe të jetë bërë funksional, atëherë 
dhjetë (10%) përqind e buxhetit të RTK-së do të përdoret për të mbuluar 
shpenzimet rrjedhëse për funksionimin e RTK 2 në gjuhën serbe, përfshirë 
edhe për prodhimin e programeve specifike në gjuhën serbe të çfarëdo lloji. 
Ndarja prej dhjetë përqind (10%) e fondeve nga buxheti i RTK-së për 
kanalin RTK 2 në gjuhën serbe nuk duhet të përdoren për asnjë qëllim tjetër 
përveç funksionimit administrativ, teknik, dhe redaktues të kanalit RTK 2 
në gjuhën serbe.  

5. Menaxhmenti i RTK-së duhet të fillojë përgatitjet për zbatimin e mekanizmit për 
mbledhjen e parapagimit, dhe do t’ia propozojë atë për shqyrtim të brendshëm dhe 
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aprovim Bordit të RTK-së, jo më vonë se gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të këtij 
ligji.  

6. Fondet për RTK-në që vijnë nga Buxheti i Kosovës dhe nga Themeluesi do të 
ndahen dhe përcaktohen çdo vit pas paraqitjes së raportit vjetor për aktivitetin e 
RTK-së dhe aprovimin e propozimit të buxhetit për vitin pasues të hartuar nga 
RTK.  
6.1. RTK-ja i’a dorëzon Kuvendit raportin e saj vjetor të aktiviteteve jo më vonë 

se 31 mars dhe propozimin e saj për buxhetin e vitit vijues jo më vonë se 30 
tetor.  

 
Neni 22 

Parapagimi 
 
1. Themeluesi me propozimin e Bordit te RTK-se duhet të vendosë për nivelin e 

taksës për transmetuesin publik. Taksa do të jetë fikse për periudhën të paktën tre 
vjet.  

2. Bordi i RTK-së do t’ia propozojë Kuvendit mekanizmin për mbledhjen e tarifës së 
abonimit, përfshirë nivelin e tarifës, jo më vonë se dy (2) javë pas marrjes nga 
menaxhmenti i RTK-së. Kuvendi do ta miratojë mekanizmin për mbledhjen e 
tarifës së abonimit, përfshirë nivelin e tarifës, sa më parë që nga koha e pranimit 
nga Bordi i RTK-së, mirëpo jo më vonë se dymbëdhjetë (12) muaj nga hyrja e 
ligjit të tanishëm në fuqi. Menaxhmenti i RTK-së do ta zbatojë mekanizmin për 
mbledhjen e tarifës së abonimit menjëherë pas miratimit nga Kuvendi.  

3. Pas fillimit të mbledhjes së tarifës së abonimit dhe bazuar në raportin vjetor mbi 
mbledhjen e tarifave, financimi nga Buxheti i Kosovës sipas paragrafi 4. të nenit 
21 të këtij ligji do të rishikohet dhe zvogëlohet për shumën e mbledhur përmes 
mekanizmit të abonimit.  

4. Të gjitha ekonomitë familjare dhe subjektet juridike në territorin e Kosovës janë të 
obliguar të paguajnë parapagimin për transmetuesin publik.  

5. Ekonomitë familjare që janë shfrytëzuese të ndihmave sociale dhe invalidët e 
luftës dhe familjet e dëshmorëve te UÇK, sipas ligjit në fuqi lirohen nga 
parapagimi për transmetuesin publik.  

6. Me qëllim të verifikimit të numrit të këtyre familjeve Ministria përkatëse për punë 
dhe Mirëqenies Sociale në fund të çdo viti RTK i dërgon një regjistër me numrin e 
saktë të përfituesve të këtyre kategorive.  

7. Të gjitha objektet religjioze në Republikën e Kosovës përjashtohen nga 
parapagimi.  

8. Në ato vendbanime ose pjesët e vendbanimeve të Kosovës në të cilat mungon 
sinjali me cilësi te pranueshme televizive të rrjetit tokësor, të lirohen nga pagesa e 
parapagimit televiziv deri në sigurimin e kushteve teknike për pranimin e 
programit të RTK-së.  

9. RTK-ja është e autorizuar t’i sjell rastet e mos-përputhjes me kërkesën për 
parapagim para një gjykate me juridiksion kompetent, bazuar në dispozitat e ligjit 
të aplikueshëm, për qëllime të zbatimit të arkëtimit të parapagimit.  

10. Gjykata kompetente obligohet që në rastet e mospagesës, respektivisht mospagesës 
së rregullt të parapagimit të RTK-së ti trajtojë me përparësi dhe urgjencë. 
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11. RTK, mban evidencë të saktë të gjendjes dhe ecurisë së parapagimit dhe të 
gjendjes së përgjithshme financiare të tij. 

 
Neni 23 

Financimi nga themeluesi 
 
Për sigurimin e bazave të veprimtarisë së pacenuar, aktiviteteve të rregullta dhe 
pavarësisë editoriale të RTK-së, si institucion i pavarur publik, themeluesi në varësi të 
mundësive buxhetore siguron mjete financiare. 
 

KREU V 
ORGANET E RTK-së 

 
Neni 24 

Organet drejtuese dhe të udhëheqjes të RTK-së 
 
1. Organet drejtuese dhe udhëheqëse të RTK-së janë:  

1.1. Bordi i RTK-së;  
1.2. Drejtori i Përgjithshëm.  

 
Neni 25 

Përbërja e Bordit 
 
1. Bordi i RTK-së është organ kolegjial-drejtues i RTK-së.  
2. Bordi i RTK-së përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë.  
3. Anëtarët e bordit të RTK-së janë personalitete të dalluara të fushave të ndryshme 

si: kultura, arti, kinematografia, gazetaria, drejtësia, biznesi dhe menaxhmenti, 
marrëdhënie me publikun, marrëdhënie ndërkombëtare, universiteti, media dhe 
teknikës.  

4. Anëtarët e bordit duhet të jenë individë me kredibilitet dhe autoritet të lartë 
njerëzor, profesional dhe moral. Gjatë punës së tyre, anëtarët e bordit duhet të jenë 
plotësisht të përkushtuar, objektiv dhe të paanshëm.  

5. Anëtarët e Bordit emërohen dhe veprojnë në kapacitetin e tyre personal dhe nuk 
përfaqësojnë asnjë interes jashtë RTK-së përveç interesit të publikut. Ata nuk 
lejohet të kërkojnë apo pranojnë asnjë instruksion në lidhje me aktivitetet e Bordit 
nga asnjë interes jashtë RTK-së.  

6. Përbërja e Bordit të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës. 
Së paku dy (2) anëtarë të Bordit të RTK-së emërohen nga komuniteti serb dhe një 
(1) anëtar emërohet nga komunitetet tjera jo shumicë dhe së paku dy (2) anëtarë të 
jenë të gjinisë femërore. Të paktën dy(2) anëtarë të Bordit do të kenë kualifikime 
profesionale në fushën e financimit, menaxhimit biznesor dhe të drejtësisë.  

7. Anëtarët e Bordit duhet ti përmbahen ligjit të aplikueshëm në Kosovë dhe e kanë të 
ndaluar që të kërkojnë dhe pranojnë udhëzime gjatë përmbushjes së detyrave të 
tyre prej cilitdo autoritet tjetër.  

8. Anëtarëve të Bordit u ndalohet keqpërdorimi i pozitës së tyre për përfitim personal 
apo të familjes së tij të ngushtë, të ndonjë pale tjetër apo entiteti.  
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Neni 26 
Zgjedhja e anëtarëve të Bordit 

 
1. Anëtarët e Bordit të RTK-së emërohen nga Kuvendi i Kosovës në bazë të 

procedurave të hapura dhe transparente.  
2. Kandidatët për Bordin të RTK-së propozohen sipas procedurave të mëposhtme:  

2.1. brenda nëntëdhjetë (90) ditësh para kalimit të mandatit të anëtarit të Bordit 
apo pas shpalljes së vendit të lirë për arsye të tjera, RTK bënë shpallje 
publike brenda një periudhe jo më të shkurtër se afati i përcaktuar me ligj.  

2.2. pesë (5) ditë pas mbylljes se shpalljes publike, të gjitha aplikacionet RTK ia 
dorëzon Kuvendit të Kosovës i cili themelon Komisionin ad – hoc për 
shqyrtimin e tyre.  

2.3. brenda periudhës kohore prej tridhjetë (30) ditësh pas përfundimit të afatit 
për paraqitjen e kandidaturës, komisioni, pas intervistimit rekomandon dy 
(2) kandidatë për çdo pozitë në Bord, për të cilët konsideron se janë më të 
përshtatshmit në bazë të kompetencave, integritetit dhe përkushtimit të tyre 
për zhvillimin dhe përparimin e RTK-së.  

2.4. 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.  

3. Mandati i anëtarëve të Bordit do të jetë si në vijim: Katër (4) anëtarë të Bordit të 
RTK-së do të emërohen me mandat dy (2) vjeçar, katër (4) anëtarë me mandat tre 
(3) vjeçar dhe tre (3) anëtarë me mandat katër (4) vjeçar, dhe përcaktimi i 
kohëzgjatjes së mandatit nga secili grup do të bëhet me short.  

4. Mandati i kryetarit dhe nënkryetarit të Bordit të RTK-së është dy (2) vite, me 
mundësi të rizgjedhjes vetëm edhe për një mandat.  

5. Anëtarët e Bordit, mund të ri-emërohen vetëm edhe për një mandat tjetër tre (3) 
vjeçar.  

 
Neni 27 

Pamundësia për të qenë anëtarë i Bordit 
 
1. Anëtar i Bordit të RTK-së nuk mund të jenë:  

1.1. anëtarët e familjes së ngushtë të stafit menaxhues;  
1.2. ish punonjësit të punësuar në RTK në dy (2) vitet e fundit;  
1.3. personat që mbajnë post publik të zgjedhur dhe të emëruar (funksionarët 

publik) apo personat të cilët kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të 
fundit;  

1.4. është anëtar i organit udhëheqës të një partie politike apo personat të cilët 
kanë qenë në këto pozita gjatë dy (2) viteve të fundit;  

1.5. është anëtar i organit udhëheqës të ndonjë ndërmarrje publike;  
1.6. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose përfaqëson këtë interes, punon ose 

ka punuar në ndonjë transmetues në punët e telekomunikimit ose të 
transmetimit dhe në RTK në dy (2) vitet e fundit;  

1.7. të mos jetë i dënuar për vepër penale të dënueshme mbi gjashtë (6) muaj;  
1.8. pronarët apo bashkëpronarët e medieve transmetuese ose bizneseve 
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reklamuese si dhe anëtarët e familjes së ngushtë të tyre apo edhe të 
punësuarit në këto media;  

1.9. është i/e angazhuar në aktivitete që mund të konsiderohen të jenë në 
kundërshtim dhe paraqesin konflikt të interesit siç është përcaktuar me ligjin 
në fuqi për parandalimin e konfliktit te interesit.  

2. Anëtari i Bordit ose anëtari i ngushtë i familjes së tij nuk guxon të ushtroj 
veprimtari afariste me institucionin publik të RTK-së.  

 
Neni 28 

Shkarkimi dhe dorëheqja e anëtarit të Bordit 
 
1. Shkarkimi i anëtarit nga Bordi i RTK-së bëhet kur vërtetohet se ka ndonjë bazë për 

largim që parashihet me nën-paragrafët 3.3, 3.4 dhe 3.5 të paragrafit 3. të këtij neni 
dhe që mund të zbatohet për anëtarin.  

2. Shkarkimi i një anëtari nga Bordi do të bëhet sipas procedurës në vijim:  
2.1. propozimi për shkarkim vie nga Bordi i RTK-së me kërkesën e shumicës së 

thjeshtë të numrit të anëtarëve të Bordit ose të ndonjë iniciative tjetër nga 
jashtë sipas kushteve të përcaktuara nga paragrafi 3. i këtij neni.  

2.2. Kuvendi i Kosovës me shumicë të thjeshtë do të vendosë për shkarkimin ose 
jo të anëtarit të Bordit.  

3. Shkarkimi i anëtarëve të Bordit mund të bëhet sipas këtyre kushteve:  
3.1. paaftësisë profesionale - nëse në mënyrë të dëshmuar dhe në vazhdimësi 

dështon ti përmbushë detyrat e anëtarit të Bordit;  
3.2. paaftësisë mentale apo fizike për të kryer detyrat e anëtarit;  
3.3. nëse anëtari nuk i përmbush kushtet sipas nenit 26 të këtij ligji. 
3.4. ka dështuar në realizimin e detyrave të tij/saj për një periudhë të pandërprerë 

prej më shumë se tre (3) muajve pa aprovim nga Bordi; 
3.5. nëse anëtari është dënuar për vepër penale e cila është e dënueshme mbi 

gjashtë (6) muaj burg; 
3.6. nëse anëtari nuk i përmbush kushtet sipas nën-paragrafëve 1.3, 1.4 dhe 1.5 

të paragrafit 1. të nenit 27 të këtij ligji. 
3.7. mungesës në punë mbi një (1) muaj pa arsye;  
3.8. ka marrë pjesë aktive në aktivitete politike pasi që është emëruar si anëtar i 

Bordit.  
4. Anëtarët e Bordit mund të japin dorëheqje duke njoftuar me shkrim Bordin të 

paktën tre (3) muaj përpara.  
 

Neni 29 
Kompetencat e Bordit të RTK-së 

 
1. Bordi i RTK-së, punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të statutit 

të RTK-së.  
2. Kompetencat e Bordit të RTK-së janë:  

2.1. e aprovon statutin e RTK-së;  
2.2. e aprovon rregulloren e punës së bordit si dhe rregulloret tjera të përcaktuara 

me statut;  
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2.3. shqyrton dhe miraton programet, bazat dhe standardet programore në 
përputhje me politikën programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të 
informimit publik sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm; 

2.4. shqyrton dhe miraton projekt–programin e produksionit të RTK-së i cili 
duhet të jetë në përputhje me mundësitë financiare të RTK-së; 

2.5. shqyrton dhe miraton skemën e përgjithshme programore; 
2.6. Emëron dhe shkarkon, Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së, 
2.7. emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e përgjithshëm, drejtorët e Radiove 

dhe Televizioneve dhe udhëheqësin e shërbimeve të përbashkëta me 
shumicë të thjeshtë votash, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm; 

2.8. miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së; 
2.9. e shqyrton dhe e miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e 

menaxhmentit dhe të personelit tjetër dhe siguron që shpenzimet e RTK-së 
nuk i tejkalojnë burimet e tyre financiare. Buxheti i RTK-së, është 
dokument publik i cili pas shqyrtimit në bord i adresohet themeluesit për 
shqyrtim dhe miratim; 

2.10. shqyrton dhe publikon më së largu deri më 31 mars të çdo viti raportin 
financiar vjetor të të hyrave dhe të shpenzimeve për vitin paraprak të 
përgatitur nga menaxhmenti i RTK-së i cili i nënshtrohet një auditimi të 
jashtëm të pavarur. Raporti në fjalë më pas i dërgohet Themeluesit për 
trajtim dhe veprim; 

2.11. miraton plan programin vjetor, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, 
në përputhshmëri me ligjin dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e 
RTK-së siç është përcaktuar me këtë ligj;  

2.12. miraton kodin e mirësjelljes për RTK-në dhe siguron zbatimin efektiv të saj;  
2.13. mbikëqyrë paanshmërinë, objektivitetin dhe saktësinë e informacionit në 

programin e RTK-së;  
2.14. miraton kriteret kryesore profesionale për punësimin e personelit, politikave 

dhe procedurave të vlerësimit të përmbushjes së detyrave;  
2.15. siguron që janë ndërmarrë masat korrigjuese pas konstatimit nga ana e tij 

ose KPM-së se ka pasur shkelje të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve të 
aplikueshme;  

2.16. vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet 
dhe kompetencat që ka me ligj dhe statut;  

 
Neni 30 

Veprimtaria dhe mënyra e punës së Bordit të RTK-së 
 
1. Anëtari më i vjetër i Bordit të ri të RTK-së e konvokon mbledhjen e parë të Bordit 

të RTK-së sa më parë që është e mundur, e më së voni pesëmbëdhjetë (15) ditë nga 
dita e emërimit të anëtarëve të Bordit.  

2. Bordi i RTK-së konsiderohet se është konstituuar nëse në mbledhjen e parë janë të 
pranishëm së paku dy të tretat (2/3) e anëtarëve të Bordit.  

3. Kryetari i Bordit të RTK-së, të paktën një herë në muaj, thërret mbledhjet e 
rregullta të këtij Bordi. Mbledhjet e Bordit të RTK-së mund të konvokohen edhe 
me kërkesën e së paku pesë (5) anëtarëve të Bordit. Sipas nevojës mbledhjet e 
Bordit mund të konvokohen edhe më shpesh.  
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4. Kuorumi i mbledhjeve të Bordit të RTK-së është gjashtë (6) anëtarë.  
5. Mbledhjet e Bordit i udhëheqë kryetari në pajtim me statutin dhe rregulloren e 

punës të Bordit të RTK-së.  
6. Në mungesë të kryetarit të Bordit, mbledhjet i udhëheqë nënkryetari i tij.  
7. Gjatë procesit të punës dhe vendimmarrjes, në Bordin e RTK-së, votimi është i 

hapur.  
8. Bordi i RTK-së sipas këtij ligji është i detyruar që për punën e vet të raportoj, 

themeluesit të tij, në mënyrë të rregullt dhe të jashtëzakonshme.  
9. Raportimi i rregullt i bordit për punën e tij, bëhet në mënyrë periodike – njëherë në 

çdo tre (3) muaj dhe në fund të çdo viti. Raportimi i jashtëzakonshëm, bëhet sipas 
kërkesës së themeluesit.  

10. Procedurat tjera për punën e bordit përcaktohen me rregulloren e punës së bordit.  
11. Në mbledhjen e parë Bordi i RTK-së, me shumicë të thjeshtë votash, zgjedhë 

kryetarin dhe nënkryetarin e tij nga radha e anëtarëve të Bordit; nëse në mbledhjen 
e parë janë të pranishëm së paku dy të tretat (2/3) e anëtarëve të Bordit.  

12. Votimi për zgjedhjen e kryetarit të bordit, bëhet me vota të fshehta.  
13. Jo më shumë se dy (2) herë, anëtarët e bordit, mund të propozojnë dhe votojnë 

kandidatin e njëjtë për kryetar dhe /ose nënkryetar të bordit.  
14. Kushtet, kriteret dhe procedurat e mëtejme për punën e Bordit, rregullohen me 

statut të RTK-së dhe me rregulloren e punës së bordit.  
15. Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë në mbledhjet e Bordit të RTK-ës si anëtarë pa të 

drejtë vote.  
 

Neni 31 
Kushtet për emërim dhe shkarkim të menaxhmentit të RTK-së 

 
1. Asnjë person nuk mund të emërohet anëtarë i menaxhmentit të lartë, përfshirë 

Drejtorin e Përgjithshëm, zëvendësdrejtorin e përgjithshëm, drejtorët e radiove dhe 
televizioneve nëse ai: 
1.1. mban post publik te zgjedhur (funksionarët publik);  
1.2. ka qenë deputet, ministër, zyrtarë i lartë i pushtetit qendror apo lokal, apo 

anëtarë i forumeve drejtuese të subjekteve politike gjatë tri (3) viteve të fundit;  
1.3. ka interes financiar të drejtpërdrejtë ose indirekt në biznesin e medieve dhe 

reklamave ose 
1.4. është dënuar pas procesit të rregullt, për vepër penale e cila është e 

dënueshme mbi gjashtë (6) muaj burg;. 
2. Anëtari i menaxhmentit të lartë të RTK-së nga paragrafi 1. i këtij neni, mund të 

shkarkohet në rast së: 
2.1. e humb të drejtën sipas kushteve të paragrafit 1. të këtij neni;  
2.2. dështon në kryerjen e punëve të tij në mënyrë efektive dhe  
2.3. vepron në kundërshtim me këtë ligj ose ligjet e marrëdhënies së punës.  

 
Neni 32 

Kushtet për emërim dhe shkarkim të Drejtorit të Përgjithshëm 
 
1. 1.Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit e 

sipas procedurave të caktuara, të parapara me konkurs publik. 
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2. Drejtori i Përgjithshëm duhet të jetë shtetas i Republikës së Kosovës dhe person 
me përvojë të menaxhimit të medieve apo fushave tjera relevante. 

3. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-se emërohet dhe shkarkohet me 2/3 e votave të 
anëtarëve të Bordit. Mandati i tij do të jetë tri (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes në 
bazë të konkursit, vetëm edhe për një mandat pasues. 

 
Neni 33 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm 
 
1. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së ka këto kompetenca, përgjegjësi dhe detyra:  

1.1. menaxhon veprimtarinë e RTK-së në pajtim me këtë ligj dhe me statutin e 
RTK- si dhe me Kodin Etik të RTK- së;  

1.2. zgjedh dhe shkarkon personelin e RTK-së, në përputhje me ligjet që 
rregullojnë marrëdhëniet e punës, Ligjin e RTK-së dhe Statutin e RTK-së;  

1.3. merr vendim lidhur me çështjet e organizimit, financave dhe pagave, në 
bazë të kritereve të përcaktuara nga Bordi i RTK-së;  

1.4. e përfaqëson RTK-në brenda dhe jashtë vendit;  
1.5. bashkërendon punën e njësive administrative të sistemit të RTK-ës dhe 

zgjidh, brenda kompetencave të tij, mosmarrëveshjet midis tyre; Drejtori i 
Përgjithshëm i RTK-se i raporton Bordit se paku një herë në muaj;  

1.6. përgatit dhe i paraqet Bordit një plan program vjetor i cili është në 
përputhshmëri me ligjin dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e 
RTK-së siç është përcaktuar me këtë ligj;  

1.7. ndërmerr masat korrigjuese pas konstatimit nga ana e tij se ka pasur shkelje 
të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve të aplikueshme,  

1.8. kryen punë tjera të përcaktuara me Statutin e RTK-së.  
 

Neni 34 
Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i RTK-së 

 
1. Zëvendësdrejtori(ët) e përgjithshëm i zgjedh Bordi i RTK-së në bazë të konkursit 

publik dhe sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm. Zv/drejtorët e përgjithshëm e 
ndihmojnë dhe zëvendësojnë Drejtorin e Përgjithshëm në udhëheqjen e RTK-së.  

2. Në bazë të propozimit të Drejtorit te Përgjithshëm, Bordi vendos për numrin e së 
paku një (1) zëvendës drejtori dhe jo më shumë së dy (2).  

3. Zëvendësdrejtori(ët) e përgjithshëm kryen edhe punë tjera të përcaktuara me 
Statutin e RTK-së.  

 
Neni 35 

Zgjedhja e menaxhmentit të RTK-së 
 
1. Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe, Drejtorin 

e Radios dhe Udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta në bazë të kualifikimeve 
profesionale pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke marrë në 
konsiderim rekomandimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së. 
1.1. Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën serbe në 
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bazë të kualifikimeve profesionale pas procesit të hapur dhe transparent të 
punësimit dhe duke marrë në konsiderim rekomandimin e Grupit Punues për 
Përzgjedhjen e Drejtorit të Kanalit Televiziv në gjuhën serbe.  

1.2. për qëllimin e punësimit të Drejtorit të Kanalit Televiziv në gjuhën serbe, 
Bordi i RTK-së themelon një Grup Punues të përbërë nga:  
1.2.1. shtatë (7) anëtarë, të cilët duhet të jenë të gjithë politikisht të pavarur 

dhe përfaqësues të shoqërisë civile ose ekspertë në media;  
1.2.2. katër (4) janë pjesëtarë të komunitetit serb;  
1.2.3. dy (2) janë pjesëtarë të komunitetit shqiptar; dhe  
1.2.4. një (1) është pjesëtar i një komuniteti tjetër jo-shumicë, përveç 

komunitetit serb.  
1.3. Grupi Punues për Përzgjedhjen e Drejtorit të Kanalit Televiziv në gjuhën 

serbe propozon së paku dy (2) kandidatë për Drejtor të Kanalit Televiziv në 
gjuhën serbe, të cilët i plotësojnë kriteret minimale profesionale të 
përcaktuara në rregullore. Grupi Punues mund t’i radhisë kandidatët sipas 
preferencës. Bordi i RTK-së më pas mund të emërojë një kandidat nga lista 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga pranimi i saj. Në rast se asnjëri nga 
kandidatët nuk është i pranueshëm për Bordin e RTK-së, Kryetari i Bordit i 
dërgon Grupit Punues një kërkesë me shkrim për një listë të dytë të 
kandidatëve të mundshëm shtesë. Grupi Punues brenda tridhjetë (30) ditëve 
i dërgon Bordit listën e dytë me së paku dy (2) kandidatë të cilët nuk ishin 
në listën e parë dhe të cilët i përmbushin kriteret minimale profesionale. 
Bordi i RTK-së më pas emëron njërin nga kandidatët e listës së dytë brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga pranimi i saj.  
1.3.1. në rast se Grupi Punues nuk e dërgon listën e dytë të kandidatëve 

brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i kërkesës më shkrim të 
Bordit të RTK-së, Bordi do të emërojë Drejtorin e Kanalit Televiziv 
në gjuhën serbe nga një listë e kandidatëve të mundshëm që i 
plotësojnë të gjitha kriteret minimale profesionale.  

2. Drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën 
serbe si dhe drejtori i radios dhe udhëheqësi i shërbimeve të përbashkëta për punën 
e tyre i përgjigjen Drejtorit të Përgjithshëm dhe Zv/drejtorëve të përgjithshëm.  

3. Drejtori i programit nga paragrafi i mësipërm nuk mund të jetë njëkohësisht 
udhëheqës i shërbimeve të përbashkëta.  

4. Drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën 
serbe si dhe drejtori i radios e udhëheqë pjesën profesionale të programit të 
institucionit dhe e harmonizon punën e kryeredaktorit.  

5. Secili Kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në 
bazë të konkursit publik dhe sipas rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në 
gjuhën shqipe, drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtorit të 
radios. Kryeredaktori të mos jetë tri (3) vitet e fundit në organet e larta udhëheqëse 
politike.  

6. Kryeredaktori i RTK-së shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në 
pajtim me procedurat e përcaktuara me Statut.  

7. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-se i raporton Bordit në mënyrë te detajuar lidhur me 
procedurat dhe mënyrën e emërimit te Kryeredaktorit.  
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8. Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë 
përkatëse programore e zgjedh dhe shkarkon drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën 
shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios, me 
miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm në pajtim me procedurat e përcaktuara me 
këtë ligj dhe statutin e RTK-së.  

9. Drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën 
serbe si dhe drejtori i radios dhe udhëheqësi i shërbimeve te përbashkëta zgjedhën 
për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes.  

 
Neni 36 

Grupi Këshillues i Publikut 
 
1. Bordi i RTK-së e emëron Grupin Këshillues të Publikut. 
2. Përbërja e Grupit Këshillues të Publikut rregullohet me Statutin e RTK-se.  
3. Grupi Këshillues i Publikut shqyrton:  

3.1. vërejtjet dhe sugjerimet e shikuesve dhe dëgjuesve;  
3.2. i këshillon Bordin e RTK-së që të shqyrtohen çështjet e caktuara lidhur me 

programet e RTK-së si dhe  
3.3. kryen punë të tjera të caktuara me Statut.  

4. Procedurat e emërimit dhe ndryshimit të anëtarëve të Grupit Këshillues të Publikut 
do të rregullohen me Statut të RTK-së.  

 
Neni 37 

Mbikëqyrja e funksionimit të RTK-së 
 
1. Mbikëqyrja e veprimtarisë së RTK-së kryhet nga organet e autorizuara për një gjë 

të tillë nga ligji dhe Statuti.  
2. Një trup i auditorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e rregullsisë dhe 

përputhshmërisë së veprimeve dhe auditimin e akteve për veprimet dhe akteve për 
veprimet e planifikuara të RTK-së në kuadër të kornizës së kompetencave që i 
ushtron mbi subjektet që kryejnë veprimtari publike.  

3. Përveç personave të autorizuar për të kërkuar përgjegjësi në emër të anëtarëve të 
organeve menaxhuese dhe mbikëqyrëse të përcaktuara nga ligji, Kuvendi i 
Kosovës gjithashtu është i autorizuar të kërkojë një përgjegjësi të tillë.  

4. Bordi i RTK-së e merr një raport auditimi nga një ekspert i pavarur i auditimit për 
çdo vit deri më 1 qershor. Ekspert i auditimit nuk mund të jetë një person i cili, 
gjatë dy (2) viteve para marrjes së detyrës nga Drejtori i Përgjithshëm ose nga 
Bordi i RTK-së, ka bashkëpunuar në çfarëdo mënyre në cilësi komerciale me 
RTK-në ose me subjektet e lidhura me të. RTK-ja dhe subjektet e lidhura me të 
nuk mund të bashkëpunojnë në cilësi komerciale me ekspertin e përzgjedhur të 
auditimit për dy (2) vite pas dorëzimit të raportit të auditimit.  

 
Neni 38 

Karakteri publik i veprimtarisë 
 
1. Veprimtaria e RTK-së do të jetë publike. Raporti Vjetor duhet të publikohet në 

mënyrën e përcaktuar me Statut. Raporti vjetor duhet të përmbajë një ndarje të 
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shpenzimeve të ofrimit të shërbimeve, përmbajtjes ose kanaleve nga grupet 
individuale apo përmbajtjes programore dhe të raportit të Bordit të RTK-së.  

2. Raporti vjetor duhet të publikohet në faqen e internetit të RTK-së.  
3. RTK-ja, një herë në vit, organizon një debat publik mbi përmbajtjen e raportit 

vjetor dhe përpilon një raport mbi debatin, i cili do t’ia dorëzojë Bordit të RTK-së.  
4. RTK do t’ia dërgojë raportin vjetor, raportin mbi debatin publik dhe të mendimit të 

Bordit të RTK-së në raportin e debatit publik për qëllime orientuese, Kuvendit të 
Republikës së Kosovës.  

 
KREU VI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 39 
Statuti i RTK-së 

 
1. Me Statutin e RTK-së, në veçanti përcaktohet: organizimi i institucionit publik, 

statusi dhe të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punonjësve të RTK-së, organet, 
autorizimet dhe përgjegjësitë e tyre, kushtet dhe procedurat për emërimin dhe 
shkarkimin e menaxhmentit dhe personelit të RTK-së, procedurat e menaxhimit 
financiar si dhe çështjet tjera të rëndësishme për ushtrimin e veprimtarisë dhe 
afarizmit të institucionit.  

2. RTK, ka edhe akte të tjera juridike.  
3. Statuti i RTK-së hynë në fuqi në ditën e shpalljes, ndërsa aktet e tjera në kohën dhe 

mënyrën e caktuar me Statutin e RTK-së.  
 

Neni 40 
Vazhdimësia e RTK-së 

 
1. Që nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji RTK vazhdon të ushtrojë veprimtarinë e 

vetë me autorizime të përcaktuara me ligj.  
2. Me fillimin e zbatimit të këtij ligji, bordi aktual dhe menaxhmenti aktual i RTK-së 

do të vazhdojnë t'i kryejnë detyrat e përcaktuara nga ky ligj deri në zgjedhjen e 
anëtarëve të rinj sipas këtij ligji.  

3. Programet e RTK-së duhet të arrijnë përputhshmëri të plotë me dispozitat e këtij 
ligji sa më shpejt që është e mundur por jo më vonë se gjashtë (6) muaj nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

4. Statuti i RTK-së duhet të miratohet, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, brenda 
nëntëdhjetë (90) ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 41 

Shfuqizimi 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr. 02/L-47 për RTK-në i shpallur në 
Gazetën Zyrtare Nr. 34 (01.08.2008) si dhe shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që 
janë në kundërshtim me këtë ligj. 
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Neni 42 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn nё fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-46 
29 mars 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-012-2012, datë 12.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 27 PRILL 2012, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-137 
PËR MBROJTJEN E BURIMEVE TË GAZETARISË 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBROJTJEN E BURIMEVE TË GAZETARISË 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon çështjen e mbrojtjes së të drejtës së gazetarëve për të ruajtur burimin e 
informacionit, duke u bazuar në nenin 40 dhe 42 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj është i zbatueshëm për të gjithë gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias, që 
janë të angazhuar në mbledhjen, përgatitjen, dhe përhapjen e informacionit nëpërmjet 
medias, të cilët janë nën juridiksionin e Republikës së Kosovës e që nuk mund t’iu 
mohohet e mbrojtja e të drejtave dhe privilegjeve të garantuara nga ky ligj, ligjet dhe 
aktet e tjera nënligjore që rregullojnë çështje të ndryshme të lirisë së medias. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Gazetaria – mbledhja, pregatitja, përzgjedhja, fotografimi, regjistrimi, 
shkrimi, redaktimi, raportimi apo publikimi i lajmit dhe informacionit që ka 
të bëjë me ngjarje vendore apo ndërkombëtare, të cilat janë me interes për 
t’i përhapur në publik nëpërmjet medias.  

1.2. Gazetar - çdo person fizik apo juridik, i cili është i angazhuar rregullisht 
ose profesionalisht direkt për mbledhjen, redaktimin, prodhimin dhe 
shpërndarjen e informacionit për publikun, nëpërmjet një mediumi.  

1.3. Media - të gjitha format e komunikimit që kanë për qëllim shpërndarjen e 
informacionit te një numër më i madh i popullatës, duke përfshirë, mes 
tjerash, mediat e shtypura (përfshirë edhe broshurat, afishet, fletëpalosjet, 
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revistat dhe gazetat), filmin/video xhirimet, radiotransmetimet dhe 
transmetimet televizive, audio incizimet dhe riprodhimet, transmetimet e 
shërbimit me mesazhe.  

1.4. Profesionistët e medias - stafi editorial dhe çdokënd, i cili gjatë ushtrimit të 
funksionit, mund të jetë në pozitë që të ketë njohuri për informacionin që 
mund të çojë tek zbulimi i burimit, pavarësisht nëse ky bëhet përmes 
mbledhjes, trajtimit editorial, produksionit apo shpërndarjes së 
informacionit. Termi përfshin gjithashtu kameramanët, fotografët dhe stafin 
e tyre mbështetës sic janë shoferët, përkthyesit etj.  

1.5. I angazhuar profesionalisht - të qenurit i punësuar nga një agjensi lajmesh 
apo kompani mediatike, ose i vetëpunësuar dhe puna e bërë është a) 
mjaftueshëm e lidhur apo e krahasueshme me punën e mediave tradicionale; 
b) është bërë me qëllimin për mbledhjen, redaktimin, prodhimin dhe 
shpërndarjen e lajmit; c) materiali ose informacioni është siguruar përgjatë 
aktivitetit të mbledhjes së lajmit.  

1.6. Burim – çdo person, që i jep informacion gazetarit.  
1.7. Materiale - shkrime, dokumente, blloqet e shënimeve, kaseta të zërit apo 

filmike, regjistrime, video, fotografi, ose mjete të tjera të papublikuara, të 
mbledhura me qëllimin për të ofruar nëpërmjet medias informacion për 
publikun.  

1.8. E drejta e heshtjes – ky term në këtë ligj nënkupton të drejtën për të 
mbrojtur identitetin e burimeve të informacionit përpara gjykatës, gjatë 
procedurës penale.  

 
Neni 4 

 
1. Gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias kanë të drejtën e heshtjes rreth 

burimeve të tyre të informacionit. Me përjashtim të rasteve të referuara në nenin 5 
të këtij ligji, gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias nuk mund të detyrohen të 
zbulojnë burimet e informacionit ose të japin materiale, që ndër të tjera: 
1.1. mund të zbulojnë identitetin e burimeve të tyre të informacionit;  
1.2. mund të zbulojnë natyrën apo origjinën e informacionit të tyre;  
1.3. mund të zbulojnë identitetin e një autori të një teksti ose të një produkti 

audio-vizual;  
1.4. mund të zbulojnë përmbajtjen e informacioneve dhe vetë dokumenteve, 

nëse kjo gjë mund të çojë tek identifikimi i burimit;  
 

Neni 5 
 
1. Gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias janë të detyruar të zbulojnë 

identitetin e burimit të informacionit siç referohet në nenin 4 të këtij ligji, vetëm 
me kërkesë të gjykatës kompetente dhe vetëm nëse: zbulimi i identitetit të burimit 
të informacionit është i nevojshëm për të parandaluar një kërcënim serioz të 
integritetit fizik me pasojë vdekjen të një ose më shumë personave;  

2. Një kërkesë e tillë është legjitime vetëm nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:  
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2.1. informacioni i kërkuar është me rëndësi shumë të madhe për të parandaluar 
këto krime; si dhe  

2.2. informacioni i kërkuar nuk mund të sigurohet në ndonjë mënyrë tjetër.  
 

Neni 6 
 
1. Çdo masë e zbulimit apo investigimit që synon të identifikojë burimin e 

informacionit përfshirë kontrollet fizike ose jofizike, si më poshtë është e ndaluar: 
kontrolli në shtëpi, ndërtesa të kompanive mediatike, ose çdo kompani të 
komunikimit online me publikun, të agjensive të lajmeve, në automjetet e këtyre 
kompanive apo agjensive, ose shtëpitë e gazetarëve. 

2. Masat e zbulimit dhe masat investiguese do të zbatohen tek të dhënat që lidhen me 
burime të informacionit të gazetarëve dhe profesionistëve të tjerë të medias, vetëm 
nëse të dhënat mund të parandalojnë krime të referuara në nenin 5 të këtij ligji dhe 
që janë subjekt i kushteve të përcaktuara me këtë nen.  

3. Kur hetimet e lartpërmendura janë të lidhura me aktivitetin profesional, ato mund 
të lejohen vetëm nga gjykata kompetente. Hetimet duhet të shoqërohen nga një 
vendim i shkruar dhe i arsyetuar, i cili duhet të tregojë natyrën e shkeljes në bazë të 
së cilës lejohet kontrolli në shtëpi apo dhomë të lajmeve si dhe objekti dhe arsyeja 
që justifikon kontrollin e shtëpisë apo dhomës së lajmeve.  

 
Neni 7 

 
1. Me qëllim të mosrrezikimit të sigurisë së tyre, gazetarët dhe profesionistët e tjerë të 

medias, nuk mund të detyrohen me anë të ligjit që të japin informacion ose 
materiale, të cilat janë mbledhur në kontekstin e mbulimit të një gjendjeje të 
jashtëzakonshme të shpallur sipas neneve 56 dhe 131 të Kushtetutës. Këto 
materiale nuk mund të përdoren në procedimet legale; ato deklarohen të 
pavlefshme. 

2. Çfarëdo përjashtimi nga ky parim duhet të mbështetet në nenin 5 të këtij ligji. 
 

Neni 8 
 
Gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias nuk mund të ndiqen penalisht në rast se 
marrin ose përdorin dokumente të cilat janë siguruar në mënyrë të paligjshme nga palët 
e treta, kur janë duke ushtruar të drejtën e heshtjes për burimet e tyre të informacionit. 
 

Neni 9 
 
Në raste të nxjerrjes të sekretit profesional, të përcaktuar me Kodin Penal të Republikës 
së Kosovës, gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias nuk mund të ndiqen 
penalisht, nën akuzën e bashkëpunimit në krim, kur ata janë duke ushtruar të drejtën e 
heshtjes në lidhje me burimet e tyre. 
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Neni 10 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-137 
31 korrik 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-044-2013, datë 19.08.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 30 / 23 GUSHT 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-57 
PËR INSTITUCIONET E KULTURËS 

 
Përmbajtja 
 
I. Dispozitat e përgjithshme........................................................................................................................ 409 
II. Themelimi i institucionit........................................................................................................................ 412 
III. Emërtimi dhe selia e institucionit ......................................................................................................... 413 
IV. Veprimtaria e institucionit.................................................................................................................... 415 
V. Organizimi dhe organet e institucionit................................................................................................... 416 
VI. Aktet e përgjithshme të institucionit..................................................................................................... 419 
VII. Pasuria e institucionit dhe përgjegjësia për detyrimet e tij .................................................................. 420 
VIII. Puna dhe veprimtaria publike e institucionit...................................................................................... 420 
IX. Mbikëqyrja e punës së institucionit...................................................................................................... 421 
X. Ndryshimet statusore............................................................................................................................. 422 
XI. Bashkimi i institucioneve..................................................................................................................... 422 
XII. Financimi i institucioneve................................................................................................................... 422 
XIII. Ndërprerja dhe shuarja e veprimtarisë së institucionit ....................................................................... 423 
XIV. Regjistrimi i institucionit................................................................................................................... 423 
XV. Dispozitat ndëshkimore ...................................................................................................................... 424 
XVI. Dispozitat kalimtare dhe të fundit ..................................................................................................... 424 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në baz të Kreut 5.1 (e) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të 
Përkohshme (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), 
 
Me qëllim të krijimit të infrastrukturës dhe rregullatives ligjore përkitazi me 
veprimtarinë, aktivitetet dhe funksionimin e institucioneve të kulturës në Kosovë, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR INSTITUCIONET E KULTURËS 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Përkufizimet 

 
Institucion i kulturës sipas këtij ligji është personi juridik i themeluar dhe i organizuar 
me ligj i cili merret me aktivitete, me punë dhe me veprimtari kulturore e artistike. 
Institucion publik i kulturës është personi publik juridik i themeluar dhe i organizuar 
me ligj i cili merret me aktivitete, me punë dhe me veprimtari kulturore e artistike 
publike. 
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Institucion privat i kulturës është personi juridik jopublik i themeluar dhe i organizuar 
me ligj i cili merret me punë, me aktivitete dhe me veprimtari publike kulturore dhe 
artistike. 
Dega e institucionit të kulturës është pjesë përbërëse, përkatësisht modalitet dhe nivel i 
organizimit, i funksionimit dhe i veprimtarisë së institucionit qendror pa cilësi të 
personit juridik. 
Bashkësia e institucioneve të kulturës është institucion i bashkuar i dy apo më shumë 
institucioneve të kulturës, të cilët me pëlqimin e themeluesve bashkohen në një subjekt 
juridik institucional dhe ushtrojnë bashkërisht aktivitete e veprimtari të caktuara 
kulturore dhe artistike si një person juridik në nivel qendror ose komunal. 
Veprimtaria e institucionit të kulturës është veprimtari publike kulturore e artistike, e 
cila përfshinë zhvillimin dhe kultivimin e vlerave të mirëfillta, kulturore e artistike. 
Akti i themelimit të institucionit është akt juridik i cili përmban kushtet dhe kriteret për 
themelimin e institucionit dhe të drejtat e detyrimet e ndërsjella të themeluesit, 
përkatësisht të themeluesve. 
Themeluesi i institucionit të kulturës është subjekt juridik (në cilësi të personit juridik 
apo fizik) i cili ka vullnet dhe interes për themelimin e institucionit publik ose privat në 
nivel të organizimit, funksionimit dhe veprimtarisë. 
 

Neni 2 
Qëllimi i ligjit 

 
2.1. Ligji p r institucionet e kulturës sht Ligj bazik sistemor dhe i r nd sis s veçantë p 

r kulturën. Me k t Ligj rregullohen kushtet, kriteret dhe procedurat e themelimit t 
institucioneve t kulturës, karakteri, struktura organizative dhe menaxheriale e 
tyre, punët dhe veprimtaria, obligimet dhe p rgjegj sit, çështjet statusore, si dhe 
çështjet tjera p r veprimtarinë dhe funksionimin e institucioneve t kulturës.  

2.2. Institucioni themelohet për ushtrim të veprimtarisë kulturore, shkencore dhe 
artistike.  

 
Neni 3 

 
3.1. Institucioni, konform me ligjin, pas themelimit regjistrohet tek organi kompetent.  
3.2. Institucioni e humb statusin e personit juridik pas çregjistrimit.  
 

Neni 4 
 
Institucioni është i pavarur në ushtrimin e veprimtarisë së vet në pajtim me ligjin dhe 
me aktin e themelimit. 
 

Neni 5 
 
Institucionin mund ta themelojë: 

a) Personi fizik;  
b) Personi juridik apo  
c) Personi fizik dhe juridik.  
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Neni 6 
 
Konform me ligjin institucionin mund ta themelojë: 

1. Kuvendi i Kosovës;  
2. Qeveria e Kosovës;  
3. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (në tekstin e mëtejmë: Ministria);  
4. Komuna;  
5. Personat e tjerë fizik dhe juridik po qe se kjo shprehimisht lejohet me ligj.  

 
Neni 7 

 
Institucionet publike të kulturës të një rëndësie të veçantë janë institucionet e 
themeluara në bazë të ligjeve të veçanta. 
 

Neni 8 
 
8.1. Themeluesi i institucionit publik ka për obligim që nga Ministria e Kulturës të 

kërkojë vlerësimin e përputhshmërisë së vendimit apo marrëveshjes, 
përkatësisht aktit për themelim në përputhje me ligjin. 

8.2. Ministria e Kulturës ka për detyrë të bie vendim për vlerësimin e 
përputhshmërisë me ligj të vendimit a marrëveshjes, përkatësisht aktit për 
themelimin e institucionit dhe t’ia dorëzojë themeluesit në afat prej 60 ditësh 
nga dita e dorëzimit të kërkesës së rregullt. 

8.3. Po qe se Ministria e Kulturës nuk e bie vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni dhe 
nuk ia dorëzon themeluesit në afatin e parashikuar, do të konsiderohet se akti i 
themelimit është në përputhje me ligjin.  

8.4. Kundër vendimit me të cilin përcaktohet se akti për themelimin e institucionit 
nuk është në përputhje me ligjin themeluesi mund të iniciojë kontestin 
administrativ pranë gjykatës kompetente.  

 
Neni 9 

 
9.1. Institucioni mund të ketë një apo më shumë degë.  
9.2. Dega është njësi organizative e institucionit e cila me aktin për themelimin e 

institucionit apo me statut të institucionit është përcaktuar që të ushtrojë një 
pjesë të veprimtarisë së institucionit dhe të bashkëveprojë në qarkullimin juridik.  

9.3. Dega nuk është person juridik. Punën dhe veprimtarinë e vet e zhvillon konform 
me ligjin, me aktin mbi themelimin dhe me statutin e institucionit, ndërsa të 
drejtat dhe obligimet e saj i realizon përmes institucionit.  

9.4. Dega e ushtron punën dhe veprimtarinë e vet nën emrin e institucionit dhe me 
emrin e vet, me ç’rast duhet të theksojë selinë e vet dhe selinë e institucionit.  

9.5. Dega e institucionit regjistrohet në regjistrin e organit kompetent. 
Dokumentacionin për regjistrim të degës e parashtron institucioni.  
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Neni 10 
 
10.1. Me ligj dhe me aktin përkatës të bazuar në ligj, organi kompetent i komunës 

Institucionit mund t’ia bart kompetencat e veprimtaris p r t cil n sht themeluar.  
10.2. Institucioni ushtron autorizimet përkatëse nga paragrafi 1 i këtij neni sipas 

kushteve, mënyrës dhe procedurës së përcaktuar me ligj.  
 

Neni 11 
 
Statusi juridik i të punësuarve në institucion, kushtet dhe kriteret për themelimin e 
marrëdhënies së tyre të punës në cilësinë e shërbyesve civilë si dhe çështjet e tjera 
lidhur me punën, rregullohen me Ligjin mbi shërbimin civil të Kosovës. 
 

II. THEMELIMI I INSTITUCIONIT 
 

Neni 12 
 
12.1. Institucioni themelohet me ligj dhe me aktin për themelimin e institucionit.  
12.2. Institucioni publik i kulturës themelohet nga Kuvendi, me dekret të Qeverisë, 

me vendim të Ministrisë dhe me vendim të komunës.  
12.3. Po qe se institucionin e themelojnë dy apo më shumë komuna, aktin mbi 

themelimin e nxjerrin komunat e interesuara në formë të marrëveshjes me të 
cilën përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella në pajtim me ligjin.  

12.4. Personat e tjerë fizikë dhe juridikë e themelojnë institucionin me vendim, 
përkatësisht me marrëveshjen për themelim.  

12.5. Komuna mund t themelojë institucionin e nivelit komunal.  
12.6. Komunat, konform ligjit, me miratimin e Qeverisë apo të Ministrisë mund ta 

themelojnë institucionin e nivelit ndërkomunal.  
12.7. Po qe se institucionin e themelojnë më shumë themelues, akti mbi themelimin e 

institucionit nxirret në formë të marrëveshjes me të cilën rregullohen të drejtat 
dhe detyrimet e ndërsjella të themeluesve.  

12.8. Me marrëveshjen mbi themelimin, themeluesit nuk mund ta përjashtojnë apo të 
kufizojnë njëri-tjetrin në të drejtat dhe detyrimet e institucionit.  

 
Neni 13 

 
13.1. Dispozitat e aktit mbi themelimin e institucionit përmbajnë: 

1. Emërtimin dhe selinë e institucionit;  
2. Veprimtarinë e institucionit;  
3. Organet e institucionit;  
4. Mjetet të cilat i nevojiten institucionit për themelimin dhe fillimin e punës, 

si dhe mënyrën e sigurimit të tyre;  
5. Mënyrën e fitimit dhe menaxhimit t mjeteve t Institucionit;  
6. Kufizimet lidhur me realizimin, ngarkimin dhe përcaktimin e 

patundshmërisë dhe të pasurisë tjetër të institucionit;  
7. Të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të themeluesve dhe të institucionit.  
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13.2. Po qe se institucioni themelohet me ligj, disa çështje nga paragrafi 1 i këtij neni 
mund të rregullohen me dekret të Qeverisë, me vendim të Ministrisë së Kulturës 
ose me aktin e organit tjetër publik në pajtim me ligjin. 

 
Neni 14 

 
Akti për themelimin e degës së institucionit nga neni 9 paragrafi 2 i këtij Ligji 
përmban: 

1. Emërtimin dhe selinë e themeluesit;  
2. Objektin e veprimtarisë së institucionit;  
3. Emërtimin dhe selinë e degës;  
4. Objektin dhe veprimtarinë e degës.  

 
Neni 15 

 
15.1. Themeluesi i institucionit e emëron ushtruesin e detyr s (UD) s drejtorit të 

institucionit, i cili është i autorizuar që nën mbikëqyrjen e themeluesit t’i bëjë 
përgatitjet për fillimin e punës së institucionit.  

15.2. Themeluesi mund t’i bëjë edhe vet përgatitjet për fillimin e punës së 
institucionit.  

 
III. EMËRTIMI DHE SELIA E INSTITUCIONIT 

 
Neni 16 

 
Institucioni ka emërtimin me të cilin ushtron veprimtarinë e vet dhe që vepron e 
bashkëvepron në qarkullimin juridik. 
 

Neni 17 
 
17.1. Emërtimi i institucionit identifikohet me veprimtarinë e tij.  
17.2. Emërtimi i institucionit duhet të dallohet në mënyrë të qartë nga emërtimi i 

institucionit tjetër, ndërsa me përmbajtjen e vet nuk guxon të krijojë huti lidhur 
me veprimtarinë, identifikimin me institucionin tjetër, me personin tjetër fizik 
apo juridik.  

17.3. Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 2 të këtij neni, institucioni i cili është në 
bashkësinë e institucioneve nga neni 62 i këtij Ligji mund të përdorë në 
emërtimin e vet emrin e asaj bashkësie.  

 
Neni 18 

 
18.1. Nocioni institucion qendror dhe atributet e tij, pastaj shenjat e tjera 

identifikuese, përfshirë edhe imitimin e tyre, mund të futen në emërtimin e 
institucionit vetëm me ligj ose me leje të Qeverisë, përkatësisht të Ministrisë apo 
të organit tjetër publik të autorizuar.  

18.2. Emërtimi i institucionit të nivelit komunal dhe atributet e tij, pastaj shenjat 
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identifikuese të tij, përfshirë edhe imitimin e tyre, mund të vihen në emërtimin e 
institucionit vetëm me lejen e organit kompetent të komunës.  

18.3. Emërtimi i institucionit mund të mbajë emërtimin e shtetit tjetër apo të 
organizatës ndërkombëtare (ndërshtetërore), stemën e tij, flamurin apo 
emblemën tjetër vetëm në bazë të lejes së Qeverisë, përkatësisht të Ministrisë 
dhe pëlqimit paraprakisht të siguruar nga shteti i huaj, përkatësisht nga 
organizata ndërkombëtare (ndërshtetërore).  

 
Neni 19 

 
19.1. Institucioni mund të emërtohet me emrin e ndonjë personi të merituar me 

pëlqimin e tij, e po qe se personi ka vdekur, atëherë me pëlqimin e 
trashëgimtarëve të tij.  

19.2. Institucioni mund të emërtohet me emrin e ndonjë personi të rëndësisë historike, 
kulturore apo shkencore vetëm me pëlqimin e trashëgimtarëve dhe nëse 
shfrytëzohet në mënyrën me të cilën nuk cenohet dinjiteti i atij personi.  

 
Neni 20 

 
20.1. Institucioni mund të përdorë edhe emërtimin e shkurtuar (akronimin).  
20.2. Emërtimi i shkurtuar duhet të përmbajë pjesën karakteristike të institucionit.  
20.3. Emërtimi i shkurtuar regjistrohet në regjistrin e organit kompetent.  
 

Neni 21 
 
21.1. Emërtimi i institucionit duhet të jetë i shkruar në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e 

tjera zyrtare në përputhje me Ligjin për përdorimin e gjuhëve zyrtare në Kosovë.  
21.2. Emërtimi i institucionit në gjuhë të huaja ose në gjuhë të vdekur bëhet me leje të 

Ministrisë.  
21.3. Në korrespondencë me personat fizikë dhe juridikë jashtë vendit, institucioni, 

krahas emërtimit që është regjistruar në regjistrin e organit kompetent, mund të 
përdorë edhe përkthimin e emërtimit në gjuhën e huaj apo në gjuhën e vdekur.  

21.4. Dispozitat e paragrafit 1 deri në 3 të këtij neni aplikohen edhe në emërtimin e 
shkurtuar të institucionit.  

 
Neni 22 

 
Institucioni është i detyruar të përdorë emërtimin e plotë dhe emërtimin e shkurtuar në 
formën dhe përmbajtjen me të cilën është regjistruar në regjistrin e organit kompetent. 
 

Neni 23 
 
Emërtimi i institucionit duhet të vendoset në ndërtesën ku është selia e tij, përkatësisht 
aty ku institucioni e ushtron veprimtarinë për të cilën është themeluar. 
 



 
Ligji Nr. 02/L-57 për institucionet e kulturës 

 415 

Neni 24 
 
Emërtimi i institucionit mbrohet me ligj. 
 

Neni 25 
 
25.1. Selia e institucionit është vendi ku e ushtron institucioni veprimtarinë e vet. 
25.2. Po qe se institucioni e ushtron veprimtarinë në më shumë vende, selia e 

institucionit është vendi ku është i vendosur organi drejtues.  
25.3. Selia e institucionit nuk mund të jetë jashtë territorit të Kosovës.  
 

Neni 26 
 
26.1. Institucioni mund ta ndërrojë emërtimin dhe selinë vetëm me vendim të 

themeluesit të institucionit.  
26.2. Ndërrimi i selisë së institucionit regjistrohet në regjistrin e organit kompetent.  
 

Neni 27 
 
Në emërtimin dhe selinë e degës së institucionit aplikohen në mënyrë adekuate 
dispozitat e këtij ligji mbi emërtimin dhe selinë e institucionit. 
 

IV. VEPRIMTARIA E INSTITUCIONIT 
 

Neni 28 
 
28.1. Veprimtaria e institucionit përcaktohet me aktin për themelim t bazuar n ligj. 
28.2. Institucioni mund ta ndërrojë apo mund ta zgjerojë veprimtarinë e tij. Vendimin 

për ndërrimin apo zgjerimin e veprimtarisë e bie këshilli drejtues i institucionit 
me pëlqimin paraprak të themeluesit po qe se me ligj apo me aktin mbi 
themelim nuk është përcaktuar ndryshe. 

 
Neni 29 

 
29.1. Veprimtaria e institucionit regjistrohet në regjistrin e organit kompetent.  
29.2. Krahas veprimtarisë kryesore, institucioni mund të ushtrojë edhe veprimtari të 

tjera të cilat përkojnë me aktivitetin e gjithëmbarshëm të tij.  
 

Neni 30 
 
Institucioni ushtron veprimtarinë e vet vetëm pasi që të jetë regjistruar dhe pasi që të 
jetë siguruar vendimi përfundimtar për fillimin e punës me të cilin konfirmohet se janë 
plotësuar kushtet teknike, shëndetësore, ekologjike, kadrovike, buxhetore dhe kushtet e 
tjera të parapara për ushtrimin e asaj veprimtarie. 
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Neni 31 
 
31.1. Veprimtaria e degës së institucionit përcaktohet në kuadër të veprimtarisë së 

institucionit me aktin për themelimin e tij dhe me statut. Veprimtaria e degës së 
institucionit regjistrohet në regjistrin e organit kompetent.  

31.2. Në veprimtarinë e degës së institucionit aplikohen në mënyrë përkatëse 
dispozitat e këtij ligji mbi veprimtarinë e institucionit.  

 
V. ORGANIZIMI DHE ORGANET E INSTITUCIONIT 

Organizimi i institucionit 
 

Neni 32 
 
Organizimi i brendshëm i institucionit rregullohet me statut të institucionit të bazuar në 
ligj dhe në aktin për themelim. 
 

Neni 33 
 
Organet e institucionit janë: 

- Drejtori; 
- Këshilli drejtues; 
- Këshilli profesional, përkatësisht artistik 

 
Drejtori 

 
Neni 34 

 
34.1. Drejtori është udhëheqës i institucionit dhe organ ekzekutiv i tij.  
34.2. Drejtori organizon dhe udhëheq punën dhe veprimtarinë e institucionit, 

prezanton dhe e përfaqëson institucionin, ndërmerr të gjitha veprimet juridike në 
emër dhe për llogari të institucionit, e përfaqëson institucionin në gjykata dhe në 
organe të tjera të administratës publike.  

34.3. Drejtori është përgjegjës për ligjshmërinë e punës së institucionit.  
34.4. Drejtori, pa autorizim të veçantë të këshillit drejtues apo të themeluesit të 

institucionit, përkatësisht të organit të cilin e ka caktuar themeluesi, nuk mund të 
paraqitet si palë e dytë kontraktuese dhe të lidhë kontrata me institucionin në 
emër të vet dhe për llogari të vet, në emër të vet dhe për llogari të personave të 
tjerë apo në emër të tjerëve dhe për llogari të personave të tjerë.  

34.5. Drejtori i institucionit mund ta autorizojë personin tjetër për ta përfaqësuar 
institucionin në qarkullimin juridik. Autorizimin mund ta jep vetëm brenda 
suazave të kompetencave të tij.  

34.6. Derisa Institucioni t themelohet p rkat sisht konsolidohet, ose n ndonjë situatë 
tjetër juridike, drejtori i ka të gjitha të drejtat nga neni 38 dhe 39 i këtij Ligji, 
përveç nëse me ligj është rregulluar ndryshe.  

34.7. Situata juridike nga paragrafi paraprak mund t zgjatë m s shumti tre muaj.  
34.8. Drejtori udhëheq punën e gjithëmbarshme dhe organizative të institucionit dhe 

është përgjegjës për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e veprimtarisë së institucionit.  
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Neni 35 
 
35.1. Drejtorin e emëron dhe e shkarkon këshilli drejtues po qe se me ligj të veçantë 

nuk është përcaktuar ndryshe.  
35.2. Me ligj ose me aktin për themelim mund të përcaktohet që drejtorin e 

institucionit publik ta emërojë Qeveria, Ministria ose organi i nivelit komunal.  
 

Neni 36 
 
36.1. Drejtor i institucionit mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet e 

përcaktuara me ligj, me aktin e themelimit dhe me statutin e institucionit.  
36.2. Mandati i drejtorit është katër vjet po qe se me aktin për themelim apo me statut 

të institucionit nuk është përcaktuar ndryshe. Personi i njëjtë mund të rizgjidhet.  
36.3. Të drejtat, detyrat dhe kompetencat e drejtorit përcaktohen më hollësisht me 

aktin nënligjor t institucionit.  
36.4. Kushtet për zgjedhjen dhe emërimin e drejtorit zbatohen në përputhje me ligjin, 

me aktin për themelim dhe me statutin e institucionit.  
 

Neni 37 
 
Drejtori i institucionit emërohet në bazë të konkursit publik. 
 

Këshilli drejtues 
 

Neni 38 
 
38.1. Institucioni ka këshillin drejtues si organ kolegjial punë drejtues (në tekstin e 

mëtejmë: Këshilli drejtues) po qe se me ligj të veçantë nuk është përcaktuar 
ndryshe. 

38.2. Përbërja, mënyra e emërimit, zgjedhja e anëtarëve, kohëzgjatja e mandatit për 
këshillin drejtues si dhe mënyra e marrjes së vendimeve përcaktohen me ligj, me 
aktin mbi themelimin dhe me statut të institucionit. 

 
Neni 39 

 
Këshilli drejtues nxjerr dhe miraton programin e punës, harton planin strategjik të 
zhvillimit të institucionit, aprovon dhe miraton buxhetin vjetor dhe mbikëqyr 
realizimin e tyre, i propozon themeluesit ndërrimin e veprimtarisë apo zgjerimin e saj, 
nxjerr vendime e akte të tjera në çështjet e caktuara dhe me interes për institucionin dhe 
kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj, me aktin mbi themelimin dhe me statut të 
institucionit. 
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Këshilli profesional, përkatësisht artistik 
 

Neni 40 
 
40.1. Institucioni ka këshillin profesional, përkatësisht artistik si organ kolegjial.  
40.2. Përbërja, themelimi dhe punët e këshillit profesional, përkatësisht artistik të 

institucionit përcaktohen më hollësisht me statut të institucionit, në pajtim me 
ligjin dhe aktin për themelim.  

 
Neni 41 

 
Këshilli profesional, përkatësisht artistik shqyrton dhe vendos për çështjet profesionale, 
respektivisht artistike të punës së institucionit në kuadër të kompetencave të 
përcaktuara me ligj, me aktin e themelimit dhe me statutin e institucionit. 
 

Udhëheqësi profesional, përkatësisht artistik 
 

Neni 42 
 
42.1. Institucioni mund të ketë udhëheqësin profesional, përkatësisht artistik. Kushtet, 

të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e udhëheqësit profesional, përkatësisht 
artistik përcaktohen me hollësisht me statut, ne pajtim me ligjin dhe me aktin e 
themelimit.  

42.2. Udhëheqësin profesional, përkatësisht artistik e zgjedh këshilli drejtues i 
institucionit në bazë të konkursit publik.  

 
Organet e tjera të institucionit 

 
Neni 43 

 
43.1. Brenda institucionit sipas nevojës dhe në interes të funksionimit të institucionit 

mund të ketë edhe trupa punues e komisione profesionale e këshillëdhënëse.  
43.2. Përbërja, mënyra e themelimit, fushëveprimi dhe kompetencat e këtyre organeve 

përcaktohen me statut të institucionit në pajtim me ligjin dhe aktin mbi 
themelimin e institucionit.  

 
Organet e degës së institucionit 

 
Neni 44 

 
Dega e institucionit ka këto organe: 

a) Drejtuesin e institucionit;  
b) Këshillin profesional, përkatësisht artistik.  
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Neni 45 
 
45.1. Drejtuesi i degës së institucionit, në suaza të të drejtave dhe detyrimeve të degës 

të përcaktuara me aktin e themelimit dhe me statut, e organizon dhe e udhëheq 
punën dhe veprimtarinë e degës së institucionit.  

45.2. Dega e institucionit mund të ketë edhe organe të tjera në pajtim me nenin 
paraprak.  

45.3. Dega e institucionit për punën dhe për veprimtarinë e vet bashkëpunon dhe 
informon institucionin kompetent komunal dhe qendror.  

 
VI. AKTET E PËRGJITHSHME TË INSTITUCIONIT 

 
Neni 46 

 
Aktet e përgjithshme të institucionit janë statuti dhe aktet e tjera të përgjithshme. 
 

Neni 47 
 
Me statutin e institucionit përcaktohet organizimi, funksionimi, autorizimet dhe mënyra 
e vendosjes së organeve, si dhe rregullohen çështjet e tjera me rëndësi për ushtrimin e 
veprimtarisë së Institucionit. 
 

Neni 48 
 
Statutin e institucionit e nxjerr këshilli drejtues, ndërsa e miraton themeluesi. Aktet e 
tjera të përgjithshme i nxjerr këshilli drejtues po qe se me ligj apo me statut të 
institucionit nuk është paraparë ndryshe. 
 

Neni 49 
 
49.1. Statuti dhe aktet e tjera të përgjithshme hyjnë në fuqi ditën e miratimit nga 

organi kompetent i institucionit, përkatësisht ditën e shpalljes në Gazetën 
Zyrtare.  

49.2. Statuti dhe aktet e përgjithshme të institucionit nuk mund kenë veprim 
retroaktiv.  

 
Neni 50 

 
Personeli përgjegjës dhe i autorizuar i institucionit apo shërbimi përkatës i tij ka për 
obligim që dispozitat e aktit mbi themelimin, të statutit dhe të akteve të tjera të 
përgjithshme t’ua bëjë në mënyrë të përshtatshme dhe të arritshme opinionit. 
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VII. PASURIA E INSTITUCIONIT DHE PËRGJEGJËSIA 
PËR DETYRIMET E TIJ 

 
Neni 51 

 
51.1. Pasuria e institucionit është pasuria e luajtshme dhe (ose) e paluajtshme të cilën 

e ka krijuar institucioni.  
51.2. Mjetet për punë të siguruara nga themeluesi, ato të realizuara nga ofrimi i 

shërbimeve si dhe nga burimet e tjera paraqesin pasurinë e institucionit.  
51.3. Po qe se në ushtrimin e veprimtarisë së vet institucioni realizon fitim, ai fitim 

përdoret për ushtrimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së institucionit në pajtim 
me ligjin, përkatësisht aktin për themelim dhe me statutin e institucionit. 

 
Neni 52 

 
Institucioni, pa pëlqimin e themeluesit të institucionit, përkatësisht të organit të cilin e 
cakton ai, nuk mund të fitojë, të ngarkojë apo të tjetërsojë pasurinë e paluajtshme dhe 
pasurinë tjetër vlera e së cilës është më e madhe se vlera e përcaktuar me aktin për 
themelim apo me statutin e institucionit. 
 

Neni 53 
 
53.1. Institucioni përgjigjet për obligimet e tij me tërë pasurinë e vet.  
53.2. Themeluesi i institucionit në mënyrë solidare dhe të pakufizuar përgjigjet për 

obligimet e tij.  
 

VIII. PUNA DHE VEPRIMTARIA PUBLIKE E INSTITUCIONIT 
 

Neni 54 
 
54.1. Veprimtaria dhe puna e institucionit është publike.  
54.2. Në bazë të ligjit, në mënyrën e përcaktuar me statut të institucionit dhe aktin mbi 

themelimin, personeli i autorizuar dhe shërbimi përkatës i institucionit është i 
obliguar që me kohë dhe në mënyrë të saktë ta njoftojë opinionin për ushtrimin e 
veprimtarisë apo të pjesës së veprimtarisë për të cilën është themeluar. 

 
Neni 55 

 
55.1. Personeli i autorizuar apo shërbimi përkatës i institucionit është i obliguar që 

qytetarët, personat juridikë dhe shfrytëzuesit e tjerë t’i njoftojë me kohë dhe në 
mënyrë të përshtatshme për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve të veta 
dhe ushtrimin e punëve nga veprimtaria për të cilën është themeluar institucioni.  

55.2. Personeli i autorizuar apo shërbimi përkatës i institucionit në bazë të ligjit është i 
obliguar t’i respektojë afatet ligjore apo që në një afat tjetër të përshtatshëm ta 
njoftojë çdo qytetar, person tjetër juridik dhe shfrytëzuesit tjetër, me kërkesë të 
tyre dhe t’i informojë për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve të veta, si 
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dhe për ushtrimin e punëve nga veprimtaria për të cilën është themeluar.  
55.3. Personeli i autorizuar apo shërbimi përkatës i institucionit është i obliguar që në 

afatin ligjor, mjeteve të informimit publik t’u ofrojë informacionet për ushtrimin 
e veprimtarisë së vet dhe t’ua mundësojë qasjen në dokumentacionin përkatës, 
me kërkesë të tyre.  

55.4. Personeli i autorizuar apo shërbimi përkatës i institucionit do të ndalojë dhënien 
e informacioneve, përkatësisht qasjen në dokumentacion po qe se me ligj, me 
aktin për themelimin e institucionit apo me statut të institucionit është 
përcaktuar si fshehtësi zyrtare, afariste, shkencore ose artistike, si dhe kur ka të 
bëjë me të dhënat personale të personave fizikë.  

 
Neni 56 

 
Kur Institucioni mban këshillime dhe tubime kulturore, shkencore, profesionale dhe të 
tjera, për çështjet për të cilat është i interesuar opinioni, ka për detyrë që mjetet e 
informimit publik t’i njoftojë për këtë dhe t’ua mundësojë praninë e tyre. 
 

IX. MBIKËQYRJA E PUNËS SË INSTITUCIONIT 
 

Neni 57 
 
57.1. Mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës, veprimtarisë dhe të akteve të përgjithshme, 

si dhe zbatueshmërinë e tyre e ushtron themeluesi, përkatësisht Ministria, po qe 
se me ligj nuk është përcaktuar ndryshe.  

57.2. Mbikëqyrjen e akteve të përgjithshme, si dhe punëve të tjera, institucioni publik 
i ushtron në bazë të autorizimit publik në pajtim me dispozitat me të cilat 
rregullohet sistemi i administratës publike.  

 
Neni 58 

 
58.1. Po qe se me ligjin me të cilin rregullohet ushtrimi i veprimtarisë së caktuar nuk 

është përcaktuar ndryshe, drejtori i institucionit është i obliguar që në afat prej 
tetë ditësh nga dita e nxjerrjes t’ia dërgojë statutin organit kompetent nga neni 
60 i këtij ligji.  

58.2. Po qe se organi kompetent nga neni 60 i këtij ligji konsideron që statuti apo akti 
i përgjithshëm është në kundërshtim me ligjin apo me dispozita të tjera ligjore, 
do ta ndalojë zbatimin dhe në afat prej 30 ditësh do t’i propozojë Ministrisë ose 
Qeverisë që aktin kontestues ta anulojë, abrogojë apo ta ndryshojë.  

58.3. Kundër vendimit të Ministrisë ose të Qeverisë me të cilin anulohet apo 
abrogohet statuti ose akti i përgjithshëm institucioni ka të drejtë të iniciojë 
kontestin administrativ pranë gjykatës kompetente.  

 
Neni 59 

 
Mbikëqyrjen e punës dhe veprimtarisë së institucionit e ushtron themeluesi, 
përkatësisht Ministria e Kulturës po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe. 
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Neni 60 
 
60.1. Mbikëqyrjen e punës profesionale të institucionit e ushtron organi profesional i 

përcaktuar me ligj.  
60.2. Organi nga paragrafi 1 i këtij neni ka për detyrë që institucionit t’i ofrojë ndihmë 

profesionale dhe në pajtim me ligjin dhe dispozitat e tjera nënligjore t’i jep 
udhëzime profesionale për ushtrimin e veprimtarisë si dhe të ndërmerr masa për 
parandalimin apo evitimin e gabimeve në punën profesionale.  

 
X. NDRYSHIMET STATUSORE 

 
Neni 61 

 
61.1. Institucioni mund t’i bashkëngjitet institucionit tjetër ose dy a më shumë 

institucione mund të bashkohen në një institucion, ose një institucion mund të 
ndahet në dy a më shumë institucione.  

61.2. Vendimin për ndërrimet statusore nga paragrafi 1 i këtij neni e merr themeluesi i 
institucionit.  

61.3. Ndërrimet statusore nga paragrafi 1 i këtij neni ndërmerren dhe zbatohen në 
bazë të ligjit. 

 
XI. BASHKIMI I INSTITUCIONEVE 

 
Neni 62 

 
62.1. Institucionet, me pëlqimin e themeluesit, mund të bashkohen në bashkësi të 

institucioneve.  
62.2. Bashkësia e institucioneve është person juridik dhe regjistrohet në regjistrin e 

organit kompetent. Lidhur me emërtimin, selinë, veprimtarinë dhe organizimin e 
bashkësisë së institucioneve aplikohen në mënyrë përkatëse dispozitat e këtij 
ligji mbi emërtimin, selinë, veprimtarinë dhe organizimin e institucioneve.  

 
XII. FINANCIMI I INSTITUCIONEVE 

 
Neni 63 

 
63.1. Aktivitetet, puna dhe veprimtaria e institucioneve publike të kulturës së 

Kosovës, themelues apo bashkëthemelues i të cilëve është Kuvendi i Kosovës, 
Qeveria ose Ministria financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.  

63.2. Institucionet private të kulturës në aktivitetet dhe veprimtarinë e tyre mund të 
përkrahen financiarisht nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.  
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XIII. NDËRPRERJA DHE SHUARJA E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT 
 

Neni 64 
 
Veprimtaria e Institucionit ndërpritet përkatësisht pushon së vepruari: 

1. Me vendim të plotfuqishëm të gjykatës me të cilin është përcaktuar nuliteti i 
regjistrimit të institucionit në organin kompetent;  

2. Me vendim të plotfuqishëm të gjykatës mbi ndalimin e ushtrimit të 
veprimtarisë për të cilën është themeluar;  

3. Me vendim të themeluesit;  
4. Në rastin e bashkëngjitjes me institucionin tjetër, të fuzionimit, të ndarjes në 

dy a më shumë institucione, si dhe me shndërrimin në asociacion tjetër;  
5. Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për shuarjen e institucionit dhe  
6. Në rastet e tjera të përcaktuara me ligj ose me aktin e themelimit.  

 
Neni 65 

 
Dega e institucionit pushon së vepruari: 

a) nëse institucioni bie vendim mbi nd rprerjen e degës;  
b) nëse institucioni pushon së ekzistuari. 

 
XIV. REGJISTRIMI I INSTITUCIONIT 

 
Neni 66 

 
Institucioni, dega e institucionit dhe bashkësia e institucioneve regjistrohen në 
regjistrin përkatës të organit kompetent. 
 

Neni 67 
 
67.1. Institucioni, njësitë e institucionit dhe bashkësitë e institucioneve regjistrohen 

edhe në regjistër, përkatësisht në evidencën tjetër përkatëse të cilën e mban 
Ministria e Kulturës.  

67.2. Ministria e Kulturës lidhur me regjistrimin e institucionit themelon regjistër 
qendror të institucioneve të kulturës.  

67.3. Akreditimi i Institucionit si dhe forma dhe përmbajtja e regjistrit, p rkat sisht 
evidencës së tij, rregullohen me aktin nënligjor t nxjerr nga Ministri i Kulturës.  

 
Neni 68 

 
68.1. Institucioni është i pavarur në qarkullimin juridik.  
68.2. Institucioni ka xhirollogarinë e mëvetësishme në njërën nga bankat e licencuara 

të Kosovës.  
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XV. DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 69 
 
69.1. Po qe se me ligj me të cilin rregullohet ushtrimi i veprimtarisë nga neni 2, 

paragrafi 2 i këtij ligji nuk është përcaktuar ndryshe, institucioni do të 
ndëshkohet për shkelje administrative: 
1. Nëse nuk e paraqet regjistrimin e degës së institucionit në regjistrin e 

organit kompetent (neni 9, paragrafi 5);  
2. Nëse në ushtrimin e veprimtarisë nuk e përdor emërtimin ashtu siç është 

regjistruar në regjistrin e organit kompetent (neni 22);  
3. Nëse ushtron veprimtarinë para se të jetë regjistruar në regjistrin e organit 

kompetent apo para se të ketë marrë vendimin përfundimtar me të cilin 
përcaktohet se janë përmbushur kushtet teknike, shëndetësore, ekologjike 
dhe të tjera të parashikuara për ushtrimin e asaj veprimtarie (neni 30);  

4. Nëse me rastin e zgjedhjes apo të shkarkimit të drejtorit nuk vepron në 
përputhje me dispozitat e neneve 35 deri te neni 37 i këtij ligji;  

5. Nëse nuk i mundëson opinionit qasje në dispozitat e aktit për themelimin, të 
statutit apo të aktit tjetër të përgjithshëm me të cilat rregullohet ushtrimi i 
veprimtarisë apo i pjesës së veprimtarisë që konsiderohet shërbim publik 
(neni 50);  

6. Nëse fitimin nuk e përdor sipas mënyrës së paraparë me dispozitën e nenit 
51, paragrafi 3 i këtij ligji;  

7. Nëse organit kompetent nuk ia dorëzon brenda afatit statutin apo aktin e 
përgjithshëm me të cilin rregullohet ushtrimi i veprimtarisë publike të 
kulturës (neni 58, paragrafi 1).  

69.2. Për shkelje administrative nga paragrafi 1 i këtij neni mund të shqiptohet dënimi 
me gjobë prej 500 deri 1.000 euro. 

69.3. Për shkelje administrative nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe drejtori 
i institucionit, përkatësisht personi tjetër që sipas dispozitave të këtij ligji, të 
aktit mbi themelimin e institucionit apo të statutit të institucionit është 
përgjegjës lidhur me veprimin me të cilin është bërë kundërvajtja për çka 
gjobitet prej 200 deri 500 euro.  

69.4. Nëse institucioni është dënuar për shkelje administrative nga paragrafi 1 pika, 6 
e këtij neni shqiptohet detyrimisht edhe masa mbrojtëse e marrjes së përfitimit 
pasuror.  

69.5. Të gjitha mjetet financiare që realizohen nga shqiptimi i dënimeve derdhen në 
Buxhetin e Konsoliduar t Kosovës.  

 
XVI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 70 

 
70.1. Deri me konstituimin e Këshillit drejtues të institucionit në pajtim me dispozitat 

e këtij ligji, punët e drejtorit, përkatësisht të qeverisjes së institucionit do t’i 
vazhdojë t’i ushtrojë personi i cili kryen punën e udhëheqjes së institucionit 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
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70.2. Në rast të ngecjes, bllokimit ose pengimit të punës së institucionit për shkaqe 
subjektive, Qeveria, përkatësisht Ministria, personin nga paragrafi 1 i këtij neni 
mund ta shkarkojë dhe në detyrën e tij ta emërojë personin tjetër derisa të 
zgjedhën, përkatësisht të emërohen organet e reja të institucionit në përputhje 
me këtë ligj. Këtë të drejtë e kanë edhe komunat për institucionet e kulturës që i 
themelojnë ato.  

 
Neni 71 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
18.08.2006 
UNMIK/REG/2006/44 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 11 / 01 PRILL 2007 
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Kuvendi i Kosovës 
 
Në bazë të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/9, të majit 2001 mbi Kornizën 
Kushtetuese për Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë dhe 
veçanerisht Krerët 5.1, 5.7, 9.1.26 (a), 9.3.3; 
 
Me qëllim të zhvillimit të një aktiviteti kinematografik modern në Kosovë. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR KINEMATOGRAFINË 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Objekti i ligjit 

 
Neni 1 

 
Ky ligj përcakton normat themelore për ushtrimin dhe mbarëvajtjen e kinematografisë. 
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Përkufizime 
 

Neni 2 
 
Për nevojat e zbatimit të këtij ligji: 
„Kinematografia“ përfshin prodhimin, distribuimin dhe shfaqjen e veprave filmike si 
veprimtari themelore si dhe veprimtaritë plotësuese që janë të domosdoshme për 
ecurinë e kinematografisë. 
„Vepër filmike“ është një vepër e shprehur me një sërë kuadro të ndërlidhura pamjesh 
ose figurash lëvizëse, të shoqëruara me zë apo jo, të fiksuara në shirit celuloid ose 
magnetik digjital ose në ndonjë mbështetës tjetër lëndor. Në vepër filmike përfshihen 
filmat: artistik (me koherencë narrative e strukturë dramaturgjike), dokumentar, 
vizatimor-animues, me metrazhë të gjatë ose të shkurtër. 
„Autor“ përkatësisht koautor i veprës filmike si dhe autor i kontributeve krijuese në 
realizimin e saj është personi të cilit i takon ky atribut sipas dispozitave ligjore për të 
drejtën e autorit dhe të drejtat e afrishme. 
„Producent“ (prodhues) i veprës filmike është një person apo një grup personash 
fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj që në emër të vet dhe për llogari të vet ose të 
tjetërkujt nis dhe merrë përsipër përgjegjësinë, siguron mjetet financiare dhe mjetet 
tjera për prodhimin dhe për përfundimin e mbarë të veprës filmike. 
„Distribucioni“ (shpërndarja) është eksploatimi ose tregtimi a shitblerja, duke 
përfshirë edhe importin ose eksportin, ofertimi si dhe dhënia në shfrytëzim 
(huapërdorje) e ekzemplarit të riprodhuar të veprës filmike. 
„Riprodhimi“ i veprës filmike është shumëzimi në një ose më shumë kopje të 
mbajtësit lëndor në të cilin është regjistruar vepra filmike për vënie në treg, për dhënie 
në shfrytëzim ose për shfaqje publike. 
„Distributor“ sht nj person apo grup personash fizik ose juridik q realizojn çfar do 
veprimi ose sh rbimi q p rkon me distribuimin e vepr s filmike. 
 “Shfaqës” sht personi ose grupi i personave ligjor tëcilët posedojn apo marrin me qira 
njëkinema për shfaqje publike. 
„Shfaqja e veprës filmike“ është projektimi i saj në ekran në çfarëdo vendi publik. 
 “Film vendës” është vepra filmike kur: 

- Pjesëmarrja financiare për prodhimin e saj nga një producent ose nga 
koproducentë vendës është mbi 51%.  

“Sigla QKK” emërton Qendrën Kinematografike të Kosovës. 
“Videogram” është mbajtësi lëndor i regjistrimit të një vepre filmike (video kaseta, 
kompaktdisku-CD, disku digjital-DVD, etj.). 
 

KREU II 
KUSHTET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË 

 
Neni 3 

 
3.1. Veprimtari kinematografike mund të ushtrojë çdo person fizik ose juridik, 

vendës ose i huaj i regjistruar si subjekt profitabil ose joprofitabil për këtë 
veprimtari ose edhe për këtë veprimtari në Kosovë në përputhje me dispozitat 
ligjore e nënligjore përkatëse si dhe me dispozitat e këtij ligji. 
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3.2. Me veprimtari kinematografike mund të merren edhe subjektet në pronësi 
publike. 

 
Neni 4 

 
Prodhimi, distribuimi dhe shfaqja publike e veprave filmike nuk mund të jetë subjekt i 
asnjë censure a presioni ideologjik, politik ose fetar. 
 

Neni 5 
 
5.1. Në parim, producenti i veprës filmike mund të xhirojë skena filmike kudo në Kosovë. 
5.2. Nëse xhirimi duhet të bëhet në objektet ose mjediset e ndryshme duke përfshirë 

edhe ato të infrastrukturës ku qasja për publik nuk lejohet ose duhet të kufizohet, 
përkatësisht kur xhirimi duhet të bëhet në monumentet e kulturës, në tërësitë 
hapësinore e kulturore historike, në vend ndodhjet arkeologjike ose në vend 
ndodhjet tjera e hapësirat natyrore që radhiten në trashëgimi kulturore natyrore 
të mbrojtur ose që gëzojnë trajtimin e mbrojtjes paraprake, producenti duhet të 
kërkojë leje xhirimi nga autoriteti kompetent të paktën 15 ditë nga dita e 
planifikuar për fillimin e xhirimit, ndërsa autoriteti përkatës do ta njoftoj brenda 
7 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. Producenti do të respektojë kërkesat e 
vendosura nga autoriteti përkatës. 

 
Neni 6 

 
6.1. Producenti i jashtëm mund të xhirojë një vepër filmike në Kosovë nëse 

paraprakisht ka marrë lejen e xhirimit nga QKK. 
6.2. Kërkesa për leje xhirimi paraqitet në formularin përkatës të QKK e shoqëruar 

me një ekzemplar të skenarit përkatës. 
6.3. Ministria e Kulturës miraton udhëzim administrativ për mënyrën dhe kushtet e 

dhënies së leje xhirimit. 
 

Neni 7 
 
7.1. Producenti i filmit vendës i subvencionuar nga QKK detyrohet që, brenda 7 

ditësh nga dita e përfundimit të kopies së parë të veprës filmike, t‘a informoj 
QKK për përfundimin e saj. 

7.2. Detyrimi në kuptim të paragrafit (1) ngarkon producentin e filmit vendas edhe 
kur ka prodhuar një vepër filmike në bashkëprodhim me producentë të jashtëm. 

7.3. Producenti vendës i subvencionuar nga QKK nëse synon që kpjen e parë t’a 
riprodhoj jashtë Kosovës duhet për këtë t’a informoj me shkrim QKK. 

 
Neni 8 

 
Kinemave në pronësi shoqërore ose publike, të privatizuara apo të dhëna me qira 
personave fizikë ose juridikë, vendës ose të huaj, nuk mund t’u ndryshohet qëllimi i 
veprimtarisë pa pëlqimin e QKK. 
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Neni 9 
 
9.1. Për çdo film vendës apo të huaj që synohet të shfaqet publikisht, para se të ketë 

shfaqjen e parë në Kosovë, distributori, përkatësisht shfaqësi duhet të merr lejen 
për shfaqjen publike të filmit. 

9.2. Lejen nga paragrafi i mësipërm, e jep Komisioni i Vizionimit i QKK. 
 

Neni 10 
 
10.1. Komisioni i Vizionimit të QKK jep leje në kuptim të nenit 9 të këtij ligji sipas 

kategorive të mëposhtme: 
a) kategoria ‘A’ – kur filmi lejohet për të gjitha moshat dhe pa kufizim në 

aspektin e kohës të projektimit publik,  
b) kategoria ‘B’ – kur filmi lejohet për të gjithë banorët mbi 14 vjeç,  
c) kategoria ‘C’ – kur filmi lejohet për të gjithë banorët mbi 18 vjeç,  

10.2. Nuk jepet leje për filmat që nxitin ose mbështetin pornografinë, prostitucionin, 
përdorimin e narkotikëve, urrejtjen etnike, raciale apo religjioze, terrorizmin si 
dhe aktivitete tjera kriminale. 

10.3. Filmat e pajisur me leje që përmbajnë skena të dhunës së theksuar, skena tmerri, 
skena të dhunës në familje ose të dhunës a të keqtrajtimit të fëmijëve, mund të 
shfaqen për publik pas orës 22,oo. 

10.4. Me rastin e vizionimit, respektohen tërësisht dispozitat e nenit 4 të këtij ligji. 
 

Neni 11 
 
11.1. Nëse shfaqet për publik një film për të cilin shfaqësi a distributori nuk ka marrë 

leje ose për të ciln nuk i është dhënë leje në kuptim të nenit 10, atëherë drejtori i 
QKK nxjerr vendim me të cilin ndalon shfaqjen e mëtejshme të filmit të tillë. 

11.2. Kundër vendimit të drejtorit të QKK mund t’I paraqitet ankesë këshillit drejtues 
të QKK brenda 8 dite nga dita e komunikimit të vendimit. 

11.3. Kundër vendimit të Këshillit Drejtues të QKK mund të ngritet kontest 
administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit 
të vendimit. 

11.4. Ankesa në kuptim të paragrafit 2 dhe kërkesa për rishqyrtim në kuptim të 
paragrafit 3 të këtij neni, nuk pezullojnë zbatimin e vendimit nga paragrafi 1 të 
këtij neni. 

 
Neni 12 

 
12.1. Shfaqja publike e veprave filmike mund të bëhet në mjediset e ndërtuara e të 

rregulluara në përputhje me standardet përkatëse për mjediset ku zhvillohen 
tubime publike. 

12.2. Kinematë përkatësisht kinoteatrot sigurojnë qasje edhe për persona me aftësi të 
kufizuar. 

12.3. Organi Komunal për çështjet e ndërtimeve, përkatësisht për çështjet e kulturës 
do të pezullon përdorimin e një kinemaje apo kinoteatri, përkatësisht shfaqjen 
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publike të filmave nëse konstaton se nuk janë plotësuar kushtet përkatësisht 
standardet përkatëse dhe do ti lë pronarit përkatësisht poseduesit të sallës një 
afat të arsyeshëm për mënjanimin e mangësive. 

12.4. Nëse mangësitë e konstatuara nuk mënjanohen brenda afatit të caktuar, organi 
nga paragrafi 3 i këtij neni, do të ndalojë shfaqjen publike të filmave përderisa të 
mënjanohen mangësitë. 

12.5. Kundër aktvendimit të organit Komunal, mund t’i paraqitet ankesë gjykatës 
kompetente brenda 8 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit. 

 
Neni 13 

 
13.1. Videogrami që përmban një vepër filmike mund të tregtohet ose të riprodhohet, 

të shfaqet publikisht, dhe të jepet në shfrytëzim nëse distributori përkatësisht 
personi fizik ose juridik që synon të kryen veprimet e tilla ka kontratë përkatëse 
me producentin ose bartësin e të drejtave të shfrytëzimit, ndërsa kur kjo përkon 
me një vepër filmike të jashtme edhe nëse është importuar në përputhje me 
dispozitat ligjore ose nënligjore për importin e mallrave. 

13.2. Videogramet e riprodhuara jashtë Kosovës, duke përfshirë edhe videogramet e 
filmit vendës, me rastin e hyrjes në Kosovë trajtohen si import. 

13.3. Video kasetat dhe videodisqet në të cilat janë riprodhuar veprat filmike, 
trajtohen si botime. 

13.4. Lënda filmike trajtohet si lëndë arkivore publike. 
 

Neni 14 
 
Përmbushjen e kushteve sipas nenit 13 të këtij ligji e mbikëqyrin inspektorët përkatës. 
 

Neni 15 
 
15.1. Si dëshmi që janë plotësuar kushtet ligjore për ofertimin a tregtimin, riprodhimin 

dhe dhënien në shfrytëzim, çdo videogram i veprës filmike duhet të jetë i pajisur 
me etiketën përkatëse të ngjitur në mënyrë të qëndrueshme. 

15.2. Etiketa që dëshmon se janë përmbushur kushtet për riprodhimin ose dhënien në 
shfrytëzim, ngjitet në sipërfaqen e videogramit, ndërsa etiketa që dëshmon se 
janë përmbushur kushtet për vënie në treg duke përfshirë importin ose eksportin 
e tyre, ngjitet në mbështjellësin e jashtëm të videogramit. 

15.3. Botues i etiketave është QKK. 
15.4. Përmbajtjen, dukjen, përmasat dhe elementet tjerë të tiketës, duke përfshirë edhe 

ata që identifikojnë origjinalitetin e saj, i përcakton për çdo vit kalendarik 
Ministria e Kulturës. Në përmbajtjen e etiketës detyrimisht shenohet: Ministria e 
Kulturës, shenja e serisë dhe numri serik, viti i botimit. 

15.5. QKK nxjerrë udhëzim administrativ të veçantë për mënyrën dhe kushtet e 
botimit e të mbikëqyrjes së botimit; për evidentimin, ngarkim-shkarkimin dhe 
dhënien e etiketave si dhe për asgjësimin e etiketave pas skadimit të vitit 
kalendarik. 

15.6. Falsifikimi i etiketës ndëshkohet si vepër e falsifikimit të pullës fiskale. 
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Neni 16 
 
16.1. QKK i shpërndan etiketat përkatëse në bazë të regjistrit të paraqitur të titujve të 

veprave filmike, dëshmive të paraqitura në kuptim të nenit 13 të këtij ligji, pasi 
të jetë bërë shpagesa përkatëse (në vijim: taksa) për tërë sasinë e etiketave. 

16.2. QKK shpërndan aq etiketa sa është sasia e deklaruar nga shfrytëzuesi, 
përkatësisht distributori i videogrameve për vënie në treg gjatë vitit kalendarik. 

16.3. Etiketat shpërndahen për çdo vit kalendarik në vijim dhe nuk janë të vlefshme 
pas kalimit të vitit në vijim. 

16.4. Teprica e etiketave të botuara e të pa shpërndara gjatë një viti kalendarik, 
asgjësohet nga ana e komisionit të veçantë të QKK në përbërjen e të cilit 
përfshihet edhe një përfaqësues i Ministrisë së Kulturës. Asgjësimi me të dhënat 
përkatëse për shenjën e serisë dhe për sasinë numerike të etiketave të tepruara 
bëhet deri me 15 janar të vitit vijues për vitin paraprak kalendarik dhe 
procesverbali i asgjësimit nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe 
ruhet si dokument financiar. 

 
Neni 17 

 
17.1. Videogramet që nuk kanë etiketën përkatëse në kuptim të nenit 15 të këtij ligji 

duke përfshirë edhe videogramet që kanë etiketën e vjetëruar, përkatësisht 
etiketën që nuk përkon me vitin kalendarik në kuptim të paragrafit 3 të nenit 16 
të këtij ligji, detyrimisht konfiskohen. 

17.2. Videogramet që jepen në shfrytëzim e që përmbajnë tituj të veprave filmike që 
nuk figurojnë në regjistrin e paraqitur, poashtu detyrimisht konfiskohen. 

 
Neni 18 

 
18.1. Nuk lejohet ofertimi duke përfshirë edhe ekspozimin, si dhe shitja e 

videogrameve në rrugë, trotuare ose mjedise të improvizuara, në objekte ose 
lokale që nuk janë të regjistruara për shërbime tregtare. 

18.2. Videogramet të zëna në kuptim të paragrafit të mësipërm, detyrimisht 
konfiskohen. 

 
Neni 19 

 
19.1. Konfiskimin e përkohshëm në kuptim të nenit 17 dhe 18 të këtij ligji e zbatojnë 

inspektorët përkatës. Me këtë rast së bashku me kërkesën për procedurë penale a të 
kundërvajtjes, videogramet i dorëzojnë prokurorisë, përkatësisht gjykatës përkatëse. 

19.2. Kur vendimi për konfiskimin e videogrameve merr formë të prerë në procedurën 
përkatëse, videogramet e konfiskuar asgjësohen dhe ky veprim konstatohet dhe 
verifikohet në procesverbal. Në Komisionin për asgjësim merr pjesë edhe një 
përfaqësues nga QKK. 
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KREU III 
INSTITUCIONET 

 
Neni 20 

 
20.1. Për realizimin e objektivave të politikës së zhvillimit të kinematografisë, për 

përmbushjen e përgjegjësive dhe të kërkesave që pasqyrojnë interesin publik në këtë 
fushë, themelohet Qendra Kinematografike e Kosovës si institucion me atributet e 
autoritetit qendror për kinematografi, në varësi të Ministrisë për Kulturë. 

20.2. Selia e QKK është në Prishtinë. 
 

Neni 21 
 
Ministria e Kulturës përcakton objektivat e zhvillimit të kinematografisë. 
 

Neni 22 
 
22.1. Ministria e Kulturës mbikëqyrë ligjshmërinë e veprimtarisë së QKK. 
22.2. QKK e ka për detyrë të ofrojë informacionet e kërkuara dhe të lejojë kontrollin e 

dokumentacionit sa herë që këtë e kërkon Ministria e Kulturës. 
 

Neni 23 
 
Ministria e Kulturës merr të gjitha masat për të siguruar zbatimin e duhur dhe efektiv të 
këtij ligji, duke përfshirë edhe miratimin e akteve nënligjore për zbatimin e tij. 
 

Neni 24 
 
24.1. Të paktën një herë në vit, Ministria e Kulturës vlerëson realizimin e objektivave 

të zhvillimit të kinematografisë, cilësinë dhe efektivitetin e veprimtarisë të QKK 
si dhe menaxhimin e mjeteve të Fondit për Kinematografi. 

24.2. Përfundimet kryesore të vlerësimit bëhen publike. 
24.3. Jo më vonë se dy muaj pas përfundimit të vitit kalendarik. QKK duhet t’i 

paraqet Ministrisë së Kulturës një raport përmbledhës për aktivitetet e zhvilluara 
në vitin paraprak, me të dhëna të mjaftueshme e të nevojshme për t’u vlerësuar 
përmbushja e detyrave, efektet e mangësitë në ecurinë e zhvillimit të 
kiematografisë si dhe për menaxhimin e Fodit për Kinematografi. Një version të 
shkurtër të raportit, QKK duhet t’a publikoj në shtypin ditor dhe në faqen zyrtare 
të saj në Internet. 
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KREU IV 
QENDRA KINEMATOGRAFIKE E KOSOVËS 

 
Autorizimet dhe përgjegjësitë 

 
Neni 25 

 
25.1. QKK ka autorizimet dhe funksionin e dhënë me këte ligj dhe me aktet nënligjore 

për zbatimin e tij. 
25.2. QKK ka në kompetencë vlerësimin e vendimmarrjen për të nxitur dhe 

mbështetur veprimtarinë kinematografike në funksion të objektivave të politikës 
së zhvillimit dhe të interesit publik nga neni 21 të këtij ligji. 

25.3. QKK ka në kompetencë menaxhimin e Fondit për Kinematografi dhe mbanë 
përgjegjësi për përdorimin efektiv dhe qëllimor. 

25.4. QKK ka statusin e personit juridik dhe zotësi juridike për të lidhur kontrata dhe 
për të hyrë në marrëdhënie tjera detyrimore me personat e tretë. 

25.5. QKK bashkëpunon me autoritete publike si dhe me institucionet, organizatat dhe 
asociacionet vendore e të huaja në të gjitha çështjet me interes për krijimin e 
ambientit të favorshëm për zhvillimin e kinematografisë, shkëmbimin e 
përvojave dhe të informacioneve. 

25.6. QKK bashkëpunon me autoritete homologe të jashtë Kosovës, bashkëpunon dhe 
aderon në organizatat dhe asociacionet rajonale dhe të tjera ndërkombëtare nga 
fusha e kinematografisë, si dhe merr pjesë në aktivitetet e tyre. 

25.7. Krijon dhe përditëson (azhurnon) bazën e të dhënave në lidhje me krijimtarinë 
filmike vendore dhe botërore, për subjektet që merren me kinematografi në 
Kosovë, për ecuritë në tregun e veprave filmike, për koston e prodhimit, si dhe 
për trendet më të reja në krijimtarinë dhe teknologjinë filmike, dhe i vë në 
dispozicion informacionet e nevojshme subjekteve të interesuara. 

25.8. QKK do ti përmbushë detyrat dhe funksionin e saj në mënyrë të plotë e 
profesionale, si dhe në mënyrë të pavarur nga ndikimet politike, duke respektuar 
parimin e transparencës dhe të mosdiskriminimit. 

 
Neni 26 

 
QKK mbikëqyrë zbatimin e përpiktë të këtij ligji dhe të akteve nënligjore për zbatimin 
e tij në veprimtarinë e subjekteve që merren me kinematografi, nëse ky ligj nuk 
përcakton ndryshe. 

 
Struktura dhe funksionimi 

 
Neni 27 

 
27.1. Struktura dhe funksionimi i QKK, në përputhje me këte ligj, përcaktohet me 

statutin dhe aktet tjera të QKK. 
27.2. Statuti i QKK hynë në fuqi mbasi të jetë miratuar nga Ministria e Kulturës. 
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Neni 28 
 
28.1. Organet drejtuese të QKK janë: Këshilli Drejtues dhe drejtori i QKK. 
28.2. Organogramin për QKK-n e propozon drejtori i QKK, dhe e miraton Ministri i 

Kulturës. 
 

Këshilli Drejtues 
 

Neni 29 
 
29.1. Këshilli Drejtues ushtron funksionin e qeverisjes, përcakton politikat e 

përgjithshme për aktivitetet e QKK. 
29.2. Këshilli Drejtues: 

a) Vlerëson nevojat dhe mundësitë që u referohen objektivave të politikës së 
zhvillimit dhe interesit publik në fushën e kinematografisë, përcakton 
programin vjetor të aktiviteteve dhe masat per realizimin e tij, ndjek e 
vlerëson ecuritë e realizimit;  

b) Miraton buxhetin vjetor, paraqet kërkesa për akordimin e mjeteve 
buxhetore, p rcakton politiken financiare për Fondin e kinematografis dhe 
funksionimin e QKK; bën shpërndarjen e mjeteve për aktivitetet e 
planifikuara duke u dhënë përparësi projekteve filmike për prodhimin e 
filmit vendës artistik, dokumentar dhe të animuar; përkujdeset për përdorim 
efektiv dhe të ligjshëm të të hyrave, si dhe për ecurinë e shpenzimeve në 
suazën e potencialit financiar; shqyrton dhe miraton raportin vjetor për 
punën e QKK si dhe bilancin vjetor;  

c) Emëron juri profesionale për projektet filmike të aplikuesve në konkurset e 
shpallura nga QKK si dhe këshillat tjera përkatëse;  

d) Miraton propozimin e statutit të QKK; rregulloren për punën e vet e të 
jurive profesionale; rregulloren për miratimin dhe subvencionimin e 
projekteve filmike dhe të aktiviteteve tjera, rregulloren për vizionimin e 
veprave filmike që do të shfaqen publikisht në Kosovë;  

e) Jep nisma për përmirësimin ose plotësimin e kuadrit ligjor nga fusha e 
kinematografisë dhe e kulturës; miraton akte për zbatimin e këtij ligji kur 
kjo është në përgjegjësi të QKK;  

f) Vlerëson efektivitetin e organizimit të shërbimit profesional të QKK;  
g) Kryen edhe aktivitete tjera lidhur me procesin e planifikimit, vendimarrjes 

dhe të mbikëqyerjes të përcaktuara me statut.  
 

Neni 30 
 
30.1. Këshilli Drejtues përbëhet prej pesë anëtarëve të cilët i emëron Ministri për 

Kulturë. 
30.2. Mandati i anëtarëve zgjatë tre vjet me të drejtën që dy anëtarë të rizgjedhen edhe 

për një mandat radhazi. 
30.3. Anëtarët duhet të jenë persona me arsimim univerzitar, kineastë a publicistë me 

përvojë e reputacion në fushën e kinematografisë. 
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30.4. Nuk mund të emërohet apo të mbetet anëtar i këshillit drejtues personi: 
a) që mban a vëhet në post publik të zgjedhur;  
b) që është a bëhet anëtar i organit ekzekutiv të një partie politike;  
c) që është dënuar penalisht për një vepër penale për të cilën nuk është 

amnistuar ose falur që e bën të padenjë për të qenë anëtar, përkatësisht që 
gjatë mandatit gjykohet me vendim të prerë për një vepër penale të tillë.  

30.5. Anëtarët zgjedhin nga radhët e veta kryesuesin me mandat një vjeçar. 
30.6. Këshillin Drejtues për QKK e përbëjnë nga një i deleguar i Ministrisë për 

Kulturë, i producentëve vendor, i Shoqat s s Artistëve të Filmit, i distributorëve 
dhe një i kritikëve të filmit. 

30.7. Këshilli Drejtues vendos me shumicën e votave të anëtarëve. 
30.8. Anëtarët e Këshillit Drejtues nuk janë në marrëdhënie pune në QKK. 
 

Drejtori i QKK 
 

Neni 31 
 
Drejtori i QKK ka detyrimet, autorizimet dhe përgjegjësitë e ngarkuara me ligj, me 
statutin e QKK dhe me vendimet e Këshillit Drejtues, e sidomos: 

a) përcakton politikat operacionale për përmbushjen e detyrave të QKK dhe të 
vendimeve të këshillit drejtues, organizon punët e përditshme si dhe 
motivon, mbikëqyr e vlerëson punën e personelit; bën pranimin e 
punonjësve duke zbatuar procedurën e konkursit, cakton punët dhe 
përgjegjësitë e punonjësve dhe ka autorizimet tjera të punëdhënësit; kujdeset 
për kushtet e punës dhe për trajnimin e personelit lidhur me aftësitë e 
menaxhimit dhe për kryerjen me efektivitet të përgjegjësive të ngarkuara;  

b) përfaqëson QKK;  
c) është përgjegjës për ecurinë e veprimtarisë së QKK në përputhje me ligjin;  
d) përgatitë mbledhjet dhe materialet për mbledhje të Këshillit Drejtues dhe 

harton aktet e vendimet tjera që janë në përgjegjësi të QKK, përgatitë 
raportet vjetore të QKK;  

e) vepron për mbajtjen e raporteve efektive e korrekte me Ministrinë e 
Kulturës e institucionet tjera, me subjektet që merren me kinematografi, me 
shoqatat profesionale të krijuesve, me partnerë homologë;  

f) propozon juritë profesionale për përzgjedhjen e projekteve filmike për 
subvencionim, cakton masën e shpërblimit për punën e anëtarëve të këshillit 
drejtues, të jurive, të komisionit të vizionimit.  

 
Neni 32 

 
32.1. Për emërimin e drejtorit të QKK, Ministria e Kulturës shpall konkurs publik. 

Drejtorin e QKK e emëron Ministri për Kulturë nga lista me jo më pak se dy 
kandidatë që propozohen nga komisioni për zbatimin e konkursit. Për drejtor të 
QKK emërohet personi që ka arsimim universitar, që ka aftësi organizative e 
menaxhuese, ose kineast a krijues me reputacion. 

32.2. Asnjë person nuk mund të emërohet dhe pas emërimit të mbetet në postin e 
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drejtorit nëse krijon ose mban edhe një punë aktive a post tjetër, si dhe në rastet 
nga paragrafi 4 të nenit 30 të këtij ligji. 

32.3. Drejtori emërohet në mandat katër vjeçar me mundësi të rizgjedhjes edhe 
njëherë radhazi. 

32.4. Pagën e drejtorit e përcakton Ministri i Kulturës. 
32.5. Shkarkimi i drejtorit bëhet po me vendim të Ministrit për Kulturë në përputhje 

me ligjin dhe statutin e QKK. 
 

KREU V 
PROCEDURA PËR PËRZGJEDHJEN DHE MIRATIMIN E PROJEKTEVE 

 
Konkursi per projekte filmike 

 
Neni 33 

 
33.1. Në përputhje me programin e aktiviteteve dhe potencialin financiar për vitin 

përkatës, jo më larg se dy muaj pas miratimit të mjeteve buxhetore, këshilli 
drejtues shpall konkurs për projekte filmike: për filma artistikë të metrazhit të 
plotë e të shkurtër, për filma dokumentarë dhe për filma vizatimorë të animuar. 

33.2. Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjithë personat juridikë, vendës ose të 
huaj të regjistruar në Kosovë si subjekt biznesi për prodhimin e filmit 
(producentët filmikë), si dhe kineastët me statusin e artistit të lirë, nëse me këtë 
ligj nuk përcaktohet ndryshe. Nuk kanë të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs 
punëtorët e QKK dhe anëtarët e Këshillit drejtues. 

33.3. Procedurat e përzgjedhjes së projekteve rekomandohen nga këshilli drejtues, 
kurse miratohen nga ana e Ministrit. 

 
Neni 34 

 
Pjesëmarrësi në konkurs, paraqet: skenaristin, kopjen e verifikuar të regjistrimit si 
subjekt biznisi dhe si producent, duke përfshirë kopjet e tilla edhe për secilin 
bashkëproducent; një përshkrim të shkurtër të veprimtarisë që ka zhvilluar si producent 
dhe si bashkëproducent, si dhe përshkrimin për secilin bashkëproducent të projektit 
filmik; elaboratin e kompletuar për realizimin e projektit filmik; emrat e koautorëve të 
parashikuar për realizimin e veprës filmike duke paraqitur për secilin edhe të dhënat 
për nivelin e arsimit profesional, për përvojën profesionale dhe për veprat në realizimin 
e të cilave kanë kontribuar si koautorë (“curruculum vitae” në vijim “CV”). 
 

Neni 35 
 
35.1. Çdo pjesëmarrës në konkurs ka të drejtë të kërkoj sqarime dhe informacione 

lidhur me konkursin e shpallur nga QKK. 
35.2. Projektet filmike të paraqitura pas kalimit të afatit të konkursit, ato të paraqitura 

nga paraqitësi i cili, në përputhje me këtë ligj, ka humbur të drejtën për t’u 
paraqitur me projekte filmike në konkurse të QKK, si dhe paraqitësit në konkurs 
që nuk i kanë përmbushur kushtet e konkursit, nuk merren në shqyrtim dhe i 
rikthehen paraqitësit brenda 3 ditësh pas mbylljes së konkursit. 
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35.3. Afati i hapur për tu paraqitur në konkurs nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 
ditë dhe as më i gjatë se 60 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 

35.4. Fletëparaqitjet me dokumentacionin shtesë nuk u kthehen paraqitësve dhe ruhen 
si material arkivor i përhershëm, përveç në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni. 

 
Neni 36 

 
Këshilli Drejtues, me propozim të drejtorit të QKK, çdo vit shpall konkurs për film 
artistik të metrazhit të shkurtë, për film dokumentar dhe për film vizatimor - të 
animuar, me të drejtë pjesëmarrjeje vetëm për kineastët e rinj që sapo kanë përfunduar 
arsimin univerzitar profesional. 
 

Vendimmarrja 
 

Neni 37 
 
37.1. Këshilli Drejtues miraton dhe subvencionon projekte filmike (duke përcaktuar 

edhe kuotën e subvencionit) në bazë të përzgjedhjes nga juria vlerësuese dhe 
raportit të komisionit financiar. 

37.2. Nëse Këshilli Drejtues konstaton mangësi, do t’a kthen në rishikim vendimin e 
përzgjedhjes, raportin financiar, duke i identifikuar mangësitë. 

 
Neni 38 

 
38.1. .Nëse konstatohet se në përbërjen e jurisë vlerësuese ka ndodhur të jetë personi 

që nuk mund të bëhej a mbetej anëtar i jurisë në kuptim të paragrafit 6 të nenit 
43 të këtij ligji, atëherë Këshilli Drejtues e nulon vendimin e jurisë, e shkarkon 
dhe e largon nga juria anëtarin e tillë, në vend të tij emëron një anëtar të ri, si 
dhe cakton mbledhjen e jurisë duke lënë një afat të arsyeshëm me qëllim që 
anëtari i ri të njihet me projektet e paraqitura. 

38.2. Nëse, pas vendimit për subvencionimn e projektit konstatohet një rast si në 
paragrafin e mësipërm, atëherë vendimi i jurisë për përzgjedhjen e projektit dhe 
i këshillit drejtues për subvencionimin e projektit do të nulohen me fuqi 
prapavepruese. 

 
Neni 39 

 
39.1. Kundër vendimit të Këshillit Drejtues mund të paraqitet ankesë n Ministrin e 

Kultur s në afat prej tet ditësh nga dita e njoftimit me shkrim. 
39.2. Pjesëmarrësi në konkurs projekti i të cilit është refuzuar, brenda 8 ditësh nga dita 

e njoftimit për rezultatet e konkursit, mund të kërkojë nga QKK rishikimin e 
vendimit, por vetëm nëse pretendon se projekti i tij ka qenë i përzgjedhur nga 
juria vlerësuese dhe vendimi i jurisë nuk është përfillur, ose projekti i tij nuk 
është shqyrtuar fare nga juria, ose ka në dispozicion të dhëna a prova të sigurta 
se ndonjë anëtar i jurisë është person që ka të bëjë me lidhjet në kuptim të pikës 
(b) dhe (c) të paragrafit 6 të nenit 43 të këtij ligji me fituesin e projektit filmik. 
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Kërkesa për rishikim do të aprovohet nëse pretendimet e ankuesit rezultojnë të 
vërteta, përkatësisht do të refuzohet nëse rezultojnë të pabazuara. Kërkesa për 
rishikim që kundërshton vendimin e jurisë vlerësuese në aspektin përmbajtësor, 
hedhet poshtë. 

 
Neni 40 

 
Paraqitësit e projekteve filmike do të njoftohen me shkrim për vendimet e këshillit 
drejtues që përmban një arsyetim të shkurtë për miratimin e projektit filmik fitues, 
përkatësisht për refuzimin e miratimit. Njoftimi për miratimin e projektit fitues, me të 
dhënat identifikuese për paraqitësin e tij dhe për përbërjen e jurisë vlerësuese, 
publikohen në shtypin ditor dhe në faqen zyrtare të QKK në Internet. 
 

Neni 41 
 
Vendimi për miratimin e projektit duke përfshirë edhe kuoten e subvencionit, nuk është 
i transferueshëm. Një transaksion i tillë konsiderohet i paligjshëm dhe në rast të këtillë 
QKK do të nulojë vendimin, përkatësisht kontrata për realizimin e projektit fitues do të 
konsiderohet e shfuqizuar, me efekt prapaveprues. 
 

Kuota e subvencionimit 
 

Neni 42 
 
42.1. Këshilli drejtues përcakton kuotën e subvencionimit brenda limiteve të Fondit 

për kinematografi, duke marrë parasysh gjininë e projektit filmik, standardet 
teknike, raportin e komisionit financiar dhe vlerësimin e jurisë për frytshmërinë 
artistike, kulturore-sociale dhe ekonomike të projektit. 

42.2. QKK nuk financon në lartësi më shumë se 51% të shumës së përgjithshme të 
projektit, për pos për filmin vizatimor, të animuar dhe projektet e kineastëve të 
posadiplomuar, që mund të jetë në lartësi deri në 90%. 

42.3. Subvencionimi për filmin vizatimor–të animuar dhe për projektet e kineastëve të 
posa diplomuar, mund të jetë deri në 90%. 

42.4. QKK do të ketë atributin e bashkëproducentit dhe do të merrë pjesë në ndarjen 
përpjestimore të bashkëfitimit nga shfrytëzimi ekonomik i veprës filmike në 
përputhje me kushtet e përcaktuara me kontratë, nëse me këtë ligj nuk 
përcaktohet ndryshe. 

42.5. Pasi të jetë marrë vendimi për miratimin dhe subvencionimin e projektit filmik 
dhe kur shuma e përgjithshme e shpenzimeve të parashikuara për realizimin e tij 
të jetë siguruar 100%, producenti fitues nuk mund të hyjë në marrëdhënie me 
bashkëproducentë të tjerë dhe as të kërkon a të krijon burime shtesë pa e njoftuar 
paraprakisht me shkresë të arsyetuar QKK dhe pa marrë pëlqimin e saj. 

42.6. Nëse nuk veprohet sipas paragrafit të mësipërm, atëherë tërhiqet vendimi i QKK 
për subvencionimin e projektit. 

42.7. Shuma e subvencionimit realizohet në tri faza: 1\3 me rastin e xhirimit të kuadrit 
të parë, 1\3 mbasi të kenë kaluar 30 ditë xhirimi dhe 1\3 kur përfundon xhirimi i 
kuadrit të fundit. 
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Juria vlerësuese 
 

Neni 43 
 
43.1. Projektet filmike i vlerëson dhe i përzgjedh për miratim juria vlerësuese. 
43.2. Jurinë Vlerësuese e emëron këshilli drejtues i QKK nga lista e më shumë 

kandidatëve të propozuar nga drejtori i QKK. 
43.3. Juria Vlerësuese emërohet menjëherë pasi të ketë kaluar afati për paraqitjen e 

projekteve në konkursin e shpallur. 
43.4. Juria vlerësuese përbëhet prej 7 anëtarëve të cilët nga rradhët e veta zgjedhin me 

konsensus kryesuesin që në mbledhjen e parë, ndërsa në mungesë të 
konsensusit- kryesuesin e cakton drejtori i QKK. 

43.5. Për anëtarë të Jurisë Vlerësuese emërohen kineastë dhe artistë tjerë të shquar, si 
dhe personalitete të shquara nga fushat e ndryshme të artit e kulturës. 

43.6. Anëtar i Jurisë Vlerësuese nuk mund të emërohet ose, nëse është emëruar, nuk mund 
të mbetet personi që, pavarësisht nga plotësimi i kushteve të lartëpërmendura: 
a) Është në lidhje të afërt familjare ose në lidhje bashkëshortore me drejtorin e 

QKK, me ndonjërin nga anëtarët e Këshillit Drejtues;  
b) Është në lidhje të afërt familjare ose në lidhje bashkëshortore me paraqitësin 

e projektit konkurrues, me autorin e skenarit ose të veprës letrare të 
përshtatur për skenar;  

c) Është person që ka interes financiar të drejtpërdrejt (ortakllëk) ose të 
tërthortë (bashkëthemelues ose aksionar) ose punonjës aktiv në biznisin e 
paraqitësit të projektit filmik.  

43.7. Anëtarët e Jurisë Vlerësuese paraprakisht njoftohen me pengesat për të qenë apo 
për të mbetur anëtar të jurisë si dhe me të dhënat për identitetin e paraqitësve të 
projekteve konkurruese. Secili prej anëtarëve të jurisë nënshkruan një deklaratë 
paraprake se nuk ka asnjë pengesë (kufizim) për të qenë anëtar i jurisë. 

43.8. Mbledhjet e jurisë i thërret drejtori i QKK, ato janë të hapura përveç fazës së 
votimit. Në mbledhjet e Jurisë Vlerësuese thirren edhe paraqitësit e projekteve 
filmike dhe gëzojnë të drejtën që të shtrojnë pikëpamjet e veta rreth projektit, të 
japin sqarime e informacione shtesë ose të përgjigjen në pyetjet e anëtarëve të 
jurisë. 

43.9. Juria konsiderohet se ka kuorum nëse në mbledhjen e saj janë të pranishëm të 
paktën 5 anëtarë. Vendimi është i ligjshëm nëse për te votojnë të paktën 4 
anëtarë. Nuk mund të abstenohet nga votimi. 

43.10. Për çdo mbledhje të jurisë mbahet procesverbal gjithëpërfshirës. Mbledhja e 
jurisë njëkohësisht incizohet tonikisht dhe regjistrimi së bashku me 
procesverbalin ruhen si material arkivor i përhershëm. 

 
Neni 44 

 
44.1. Juria Vlerësuese, duke u bazuar në skenarin dhe elaboratin e projektit filmik, si 

dhe në raportin e Komisionit Financiar, i shqyrton dhe i vlerëson të gjitha 
projektet një nga një në aspektin e cilësisë teknike dhe besueshmërisë realizuese. 

44.2. Pasi të ketë bërë vlerësimin e projekteve, Juria Vlerësuese përzgjedh projektet 
dhe ia paraqet këshillit drejtues për miratim e subvencionim. 
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Komisioni Financiar 
 

Neni 45 
 
45.1. Komisioni Financiar caktohet nga drejtori i QKK posa të jetë mbyllur konkursi 

për miratimin dhe subvencionimin e projekteve filmike. 
45.2. Komisioni Financiar përbëhet nga tre anëtarë-ekspertë financiar ose specialistë 

të prodhimit të filmit prej të cilëve të paktën një që nuk i përket personelit të 
QKK. 

45.3. Komisioni Financiar analizon dokumentacionin tekniko-financiar të projekteve 
të paraqitura për të verifikuar se a është gjithëpërfshirës si dhe a korrespondon 
me shpenzimet reale për prodhimin e filmit. 

45.4. Komisioni Financiar verifikon të dhënat dhe provat lidhur me burimet dhe 
besueshmërinë e sigurimit të pjesëmarrjes vetjake të producentit. 

45.5. Komisioni Financiar e përgatitë raportin e vet të pakten dhjetë ditë para 
mbledhjes së jurisë profesionale. 

 
Ecuria e realizimit të projekteve të subvencionuara 

 
Neni 46 

 
46.1. Jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë nga dita e vendimmarrjes për subvencionimin 

e projektit, drejtori i QKK dhe producenti i projektit fitues lidhin kontratën për 
subvencionimin e realizimit të projektit. 

46.2. Më kontratë, përveç tjerash duhet të përcaktohet: 
a) afati për fillimin e xhirimit të veprës filmike (që nuk mund të jetë më i gjatë 

se gjashtë muaj nga dita e lidhjes së kontratës) dhe kohëzgjatja e realizimit 
të projektit që rezulton me kopjen e parë të filmit;  

b) zotimi i producentit për respektimin e standardeve të cilësisë së xhirimit të 
zërit dhe të pamjeve;  

c) zotimi i producentit që do të përballon çdo tejkalim të shpenzimeve mbi 
shumën e parashikuar duke mos lejuar zgjatjen e afatit, rënjen e cilësisë apo 
ndonjë shmangie nga skenari, përkatësisht libri i xhirimit;  

d) detyrimi i producentit të informojë QKK për çdo ndryshim në ecurinë e 
realizimit të projektit;  

e) detyrimi i producentit që tu lejojë përfaqësuesve të QKK të ndjekin për së 
afërmi ecurinë e realizimit të projektit në cilësinë e mbikqyrësve por pa 
ndikim në aspektin e shtjellimit artistik;  

f) zotimi i producentit se garanton arsyeshmërinë e kostos si dhe saktësinë, 
llojshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve të kryera, materialeve të livruara e të 
kontributeve të tjera që shlyhen me pagesa dhe se çdo shlyerje e debive do 
të bëhet në bazë të dokumenteve përkatëse;  

g) detyrimi i producentit për mbajtjen e evidencave sipas standardeve të 
kontabilitetit dhe të llogaridhënies si dhe për formimin dhe ruajtjen e 
dokumenteve përkatëse lidhur me të hyrat dhe të dalurat që kanë të bëjnë me 
realizimin e projektit;  
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h) detyrimi i producentit që të jep informacionet e kërkuara dhe të lejon qasje 
në dokumentacionin përkatës për të mbikëqyrë përdorimin e efektshëm e të 
ligjshëm të mjeteve nga subvencioni;  

i) detyrimi i producentit që, me të përfunduar realizimin e vepres filmike, t’i 
paraqet QKK një raport të plotë së bashku me bilancin përmbyllës;  

j) favoret eventuale që do të gëzoj producenti në rast se vepra filmike arrin 
sukses artistik dhe nese është realizuar në aspektin financiar me korrektësi 
dhe efektshmëri;  

k) detyrimi i producentit që të informoj QKK për ecurinë e eksploatimit të 
vepres filmike dhe për të hyrat e vjelura nga eksploatimi për periudhën që 
nga vënia e veprës në eksploatim dhe për tre vjetë radhazi.  

 
Neni 47 

 
QKK mund të shkëpus kontratën në mënyrë të njëanëshme nëse producenti: 

a) ka ofruar të dhëna apo dëshmi të rreme;  
b) nuk i përmbush detyrimet dhe kushtet e kontratës;  
c) ka falimentuar ose është shlyer nga regjistri;  
d) shpërdoron subvencionin;  
e) gjatë xhirimit devijon qenësisht nga skenari i paraqitur.  

 
KREU VI 

FONDI PËR KINEMATOGRAFI 
 

Neni 48 
 
48.1. Me qellim të krijimit të kushteve materiale për zhvillimin e veprimtarisë 

prodhuese dhe kinematografisë riprodhuese, në kuadër të Ministrisë së Kulturës, 
me ketë ligj themelohet Fondi për Kinematografinë (“Fondi”). 

48.2. Burimet e mjeteve të fondit janë: 
48.2.1. Nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës: 

a) Mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës të cilat me kërkesën 
e Ministrisë së Kulturës dhe në bazë të projekteve i ndahen 
Fondit;  

b) Të hyrat në nivel të te hyrave buxhetore nga TVSH-ja, tarifat, 
shitja e biletave të filmit dhe huazimet e videogrameve.  

c) Të hyrat në nivel të te hyrave buxhetore nga gjobat, ndëshkimet 
apo dëmshpërblimet e mbledhura si pasojë e kundërvajtjeve të 
parapara me ketë ligj.  

48.2.2. Të hyrat tjera; 
a) Grantet nga donatorët të dhuruara për Fondin,  
b) Fitimi i ardhur nga prodhimi i filmave që është bashkëfinancuar 

nga QKK-ja.”  
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KREU VII 
DISTRIBUCIONI DHE SHFAQËSIT 

 
Neni 49 

 
Me një udhëzim administrativ të veçantë, QKK do të përcakton një sistem mbështetës 
për shfaqësit dhe distributorët. 
 

Komisioni i Vizionimit 
 

Neni 50 
 
50.1. Komisioni i Vizionimit propozohet nga drejtori i QKK, ndërsa miratohet nga 

Këshilli Drejtues. 
50.2. Komisioni i Vizionimit i vlerëson filmat dhe jep leje për çfaqjen publike të 

filmave sipas nenit 10 të këtij ligji. 
50.3. Komisioni i Vizionimit përbëhet nga pjesëtarë të sektorit për kinematografi dhe 

të fushave tjera si shkrimtarë, sociologë, psikologë, kritik të filmit, producentë, 
regjisorë, distributorë dhe shfaqës. Komisioni duhet të ketë në përbërje edhe 
përfaqësues të organizatave për mirëqenien familjare, përfaqësues të 
komuniteteve etnike dhe religjioze. Komisioni i vizionimit punon sipas 
rregullorës së veçantë. 

 
KREU VIII 

KOSOVA FILMI 
 

Neni 51 
 
Organizimi dhe funksionimi i Kosova Filmit përcaktohet me një akt të veçantë, nga 
Ministria për Kulturë. 
 

KREU IX 
KINOTEKA 

 
Neni 52 

 
52.1. Kosova Filmi ka Kinotekën si arkiv të veçantë publik për lëndën filmike. 
52.2. Në kuadër të Kinotekës do të jetë edhe biblioteka e veçantë me koleksione që 

përmbajnë literaturë nga kritika, teoria dhe historia e artit filmik, kopje 
skenarësh të filmit dhe botime profesionale lidhur me regjinë, xhirimin, 
animacionin, montazhin, komunikimet audiovizuele etj. si dhe muzeu filmik me 
aparatura, sende e materiale me vlerë historike e shkencore për krijimtarinë 
kinematografike. 
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Neni 53 
 
53.1. Kinoteka grumbullon, ruan, mbron dhe restauron lëndën filmike si dhe e 

sistemon në koleksione përkatëse. 
53.2. Mirëmbajtja e filmave zbatohet për të gjitha kopjet pa marrë parasysh tekniken e 

xhirimit dhe mbajtësin lëndor ku janë të fiksuara. 
53.3. Regjistrimi i filmave bëhet sipas llojit të tyre, vitit të prodhimit, vendit të 

origjinës (prodhimit). Regjistri mban të dhënat për producentin e filmit, 
koautorët dhe aktorët e roleve kryesore. 

53.4. Lënda filmike vëhet në dispozicion të përdoruesve për qëllime mësimi, edukimi 
dhe studimi. 

53.5. Kinoteka ofron shërbim referativ e orientues për përdoruesit duke respektuar 
parimin e trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues. 

53.6. Ndalohet kopjimi dhe vënia në qarkullim e lëndës filmike për qëllime komerciale. 
53.7. Me qëllim të ruajtjes së përhershme të lëndës filmike burimore, kinoteka mund 

të riprodhojë vepren filmike deri në tri kopje, por vetëm për përdorim të 
brendshëm (në hapsirat e Kinotekës), nëse me dispozitat ligjore për të drejtën e 
autorit dhe të drejtat e afrishme nuk përcaktohet ndryshe. 

53.8. Materiali burimor (negativi i pamjeve dhe i zërit) i vepres filmike lejohet të 
përdoret duke përfshirë përdorimin edhe jashtë Kosovës me kërkesë të 
producentit të veprës filmike, si pronë e patjetërsueshme e tij, por me kusht që 
ky material t’i kthehet Kinotekës në gjendje të pa ndryshuar, por jo më gjatë se 
pas 2 vjetësh. 

 
Neni 54 

 
54.1. Producenti vendës i një vepre filmike brenda një viti nga dita e premierës së 

projektimit publik, e ka për detyrë që Kinotekës t’ia dërgon një kopje të pa 
përdorur të veprës filmike. 

54.2. Producenti i vepres filmike të subvencionuar nga QKK, e ka për detyrë që 
Kinotekës, përveç kopjes nga paragrafi i mësipërm t’ia dorzoj për ruajte të 
përhershme edhe kopjen e parë të veprës filmike së bashku me një kopje të 
dokumentacionit përkatës: skenarin, listën e dialogjeve, librin e xhirimit, skicat e 
dekorit e të kostumeve, notat ose partiturat e muzikës filmike, afishe, pllakatat e 
fotografitë e të materialit tjetër të publicitetit. 

54.3. Detyrimin nga paragrafi 1 e 2 të këtij neni e ka edhe producenti vendas që e 
realizon një vepër filmike në bashkëpunim me producentin selia apo 
vendqëndrimi i të cilit nuk gjendet në Kosovë. 

 
KREU X 

SANKSIONE ADMINISTRATIVE 
 

Neni 55 
 
Me gjobë prej 20.000 € deri në 120.000 €, gjobitet për kundërvajtje distributori, 
përkatësisht pronari ose qiramarrësi i një kinemaje që e ndryshon qëllimin e 
veprimtarisë së kinemasë pa pëlqimin e QKK (neni 8). 
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Neni 56 
 
Me gjobë prej 500 deri në 5.000 € gjobitet për kundërvajtje shfaqësi, përkatësisht 
distributori: 

a) që shfaqë një film të pa pajisur me lejen për shfaqje publike (neni 9) ose që i 
është refuzuar dhënia e lejes (neni 10 paragrafi 2);  

b) që lejon të miturëve nën 14 vjeç të kenë qasje në kinema kur filmi është i 
pajisur me lejen e kategorisë ‘B’, ose të miturve nën 18 vjeç (neni 10 
paragrafi 1 pika (b) dhe (c));  

c) që shfaqë një film para orës 22,00 me përmbajtje në kuptim të nenit 10 
paragrafi 3.  

 
Neni 57 

 
(1) Me gjobë prej 500 deri në 5.000 € gjobitet për kundërvajtje: 

a) producenti që nuk vepron sipas nenit 54 paragrafi 1 të këtij ligji. 
 

Neni 58 
 
Me gjobë prej 200 der në 1.000 € gjobitet për kundërvajtje anëtari i jurisë vlerësuese që 
ka fshehur informacionin ose faktin që paraqet pengesë për të qenë anëtar i jurisë 
vlerësuese ose që ka marrë pjesë në mbledhjen e jurisë vlerësuese përkundër pengesave 
(neni 43 paragrafi 6). 
 

Neni 59 
 
Të gjitha gjobat e shqiptuara për kundërvajtjet nga fushëveprimtaria e kinematografisë, 
derdhen në Buxhetin e Kosovës. 
 

KREU XI 
DISPOZITA KALIMTARE E TË FUNDIT 

 
Neni 60 

 
60.1. Ministria e Kulturës në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

do të zhvilloj procedurën e emërimit të Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të QKK, 
sipas nenit 30.1 dhe 32.1 të këtij ligji dhe siguron kushtet për funksionimin e 
QKK. 

60.2. Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji do të miratohen brenda gjashtë muajve 
nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

60.3. QKK do të miraton aktet e veta që parashikon ky ligj brenda gjashtë muajve nga 
hyrja në fuqi e këtij ligji. 

 
Neni 61 

 
Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me veprimtarinë në TV. 
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Neni 62 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat e deritashme ligjore e 
nënligjore nga fusha e kinematografisë. 
 

Neni 63 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi dhe ditën e shpalljes nga PSSP-ja. 
 
14.10.2004 
UNMIK/REG/2004/38 
 
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. 02/L-88 
PËR TRASHËGIMINË KULTURORE 

 
 
Kuvendi i Kosovës 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (e) 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 krijimit të infrastrukturës dhe rregullatives ligjore përkitazi me mbrojtjen, 
ruajtjen dhe promovimin e trashëgimis kulturore të Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR TRASHËGIMINË KULTURORE 
 

Neni 1 
Dispozitat e përgjithshme 

 
1.1. Objekt i këtij ligji janë vlerat e trashëgimisë kulturore, të krijuara gjatë shekujve, 

gjithashtu mjetet legale dhe teknike për inventarizim, dokumentim, selektimi 
mbrojtje, konservim, restaurim, administrim, prezantim dhe përhapje të këtyre 
thesareve në pajtim me kartat dhe konventat ndërkombëtare, pavarësisht nga 
pronësia e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje. Vlera historike dhe kulturore e 
kësaj trashëgimie është thesar i tërë popullit të Kosovës.  

1.2. Ky ligj vendos marrëdhëniet midis pronarëve, poseduesve dhe shfrytëzuesve të 
trashëgimisë kulturore, qofshin ata individë ose komunitete ose autoritete 
publike - përgjegjës për vlerësimin e trashëgimisë kulturore. Kjo gjithashtu do të 
krijojë përgjegjësitë e personave privatë dhe institucioneve publike në lidhje me 
trashëgiminë kulturore.  

1.3. Trashëgimi kulturore në kuadër të këtij ligji përfshinë: trashëgiminë 
arkitekturale, arkeologjike, të luajtshme dhe shpirtërore, pavarësisht nga koha e 
krijimit dhe ndërtimit, tipi i ndërtimit, përfituesit, krijuesit ose implementuesit e 
punës. Shtrirja e ligjit duhet të jetë e përkufizuar për çështjet që ndërlidhen në 
mënyrë specifike me trashëgiminë kulturore. Edhe trashëgimia kulturore që 
ndërlidhet ose derivon nga konfesionet fetare do të jetë e qeverisur nga 
legjislacioni i cili rregullon statusin e komuniteteve fetare në Kosovë.  

1.4. Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë legalisht fushën e trashëgimisë 
kulturore në lidhje me ruajtjen, mbrojtjen, qasjen publike, komunikimin dhe 
pajisjen e burimeve të domosdoshme me qëllim që trashëgimia të shijohet nga 
gjeneratat e tashme dhe të jetë e gatshme për gjeneratat e ardhshme si një 
dokument historik dhe kulturor.  
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Neni 2 
Definimi i nocioneve në kontekstin e ligjit 

 
2.1. “Trashëgimi kulturore” përfshin trashëgiminë arkitekturale, trashëgiminë 

arkeologjike, trashëgiminë e luajtshme dhe trashëgiminë shpirtërore.  
2.2. “Trashëgimi arkitekturale” përbëhet nga:  

a) Monumentet: Konstruktimet dhe strukturat e dalluara për nga vlerat 
historike, arkeologjike, artistike shkencore me interes shoqëror ose teknike 
duke përfshirë elementet e luajtshme si pjesë të saj. 

b) Ansamblet ose tërësia e ndërtesave: Grupet e ndërtesave urbane ose rurale të 
dalluara për nga vlerat historike, arkeologjike, artistike, shkencore, me 
interes shoqëror ose teknik, në ndërveprim me njësitë e caktuara 
topografike. 

c) Fushat e konservimit arkitektural: Fushat që përmbajnë punë të kombinuara 
të dorës së njeriut dhe natyrës, të dalluara nga vlerat historike, arkeologjike, 
artistike, shkencore, të interesit shoqëror dhe teknik. 

2.3. “Trashëgimi arkeologjike” nënkupton ndërtimet, strukturat dhe grupet e 
ndërtesave, vendbanimeve të zhvilluara, objektet e luajtshme, monumentet e 
llojeve të ndryshme dhe përbërjeve të tyre, të gjetura në tokë ose nën ujë. 
Trashëgimi arkeologjike mund të jetë e mbrojtur përmes një rezervati 
arkeologjik, ku të mbeturat qoftë të dukshme ose të fshehta (të padukshme) në 
terren duhet të mbeten të paprekura.  

2.4. “Pejsazhet kulturore” nënkupton një fushë, ashtu siç perceptohet nga njerëzit, 
karakteri i të cilës është rezultat i veprimit dhe ndërveprimit të faktorëve 
natyrorë dhe/ose njerëzorë; një komponentë esenciale e ambientit të njerëzve, 
një shprehje e diversitetit të trashëgimisë së përbashkët të tyre kulturore e 
natyrore, dhe një krijues i identitetit të tyre.  

2.5. “Trashëgimi e luajtshme” janë objektet që janë shprehje ose evidencë e 
kreativitetit njerëzor ose e një zhvillimi natyror, të dalluara për nga vlerat 
historike, arkeologjike, artistike, të rëndësisë dhe të interesit shkencor ose 
shpirtëror.  

2.6. “Trashëgimi shpirtërore” përfshin format e shprehjes kulturore të traditave ose 
të zakoneve popullore, të gjuhës, festave, riteve, valles, muzikës, këngës dhe 
shprehjes artistike.  

2.7. “Inventarizim” është një veprimtari hulumtuese për regjistrimin paraprak dhe 
dokumentimin e vlerave t trashëgimisë kulturore.  

2.8. “Dokumentim” është paraqitja e vlerave tipologjike dhe faktike, si dhe 
faktorëve me interes sipas neneve 2.2, 2.3, 2.4 dhe 2.5 të këtij ligji përmes 
mjeteve grafike dhe fotografike, dhe të dhënave të shkruara.  

2.9. “Mbrojtja” është një nomenklaturë e masave të mbrojtjes të natyrës juridike me 
qëllim të ruajtjes së vlerave të trashëgimisë kulturore.  

2.10. “Konservim” nënkupton krijimin e kushteve të përshtatshme dhe marrjen e 
masave paraprake për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë edhe 
mirëmbajtjen.  

2.11. “Restaurimi” nënkupton një veprimtari me qëllim të ruajtjes dhe ekspozimit të 
vlerave të trashëgimisë kulturore.  
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2.12. “Administrimi” nënkupton mbikëqyrjen dhe menaxhimin e përdorimit të 
trashëgimisë kulturore.  

2.13. “Përhapja” nënkupton një veprimtari arsimore dhe rritëse të vetëdijesimit në 
lidhje me vlerat e trashëgimisë kulturore.  

2.14. “Dëmtimi” nënkupton cilindo dëmtim ndaj vlerave të trashëgimisë kulturore.  
2.15. “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore” nënkupton procesin e hulumtimit, 

studimit, dokumentimit dhe përzgjedhjes për procesin e mbrojtjes, ruajtjes, 
restaurimit, administrimit dhe përhapjes së vlerave të saj.  

2.16. “Lista e trashëgimisë kulturore” përfshinë gjetjet në inventarin e trashëgimisë 
kulturore që janë përzgjedhur për ruajtje dhe mbrojtje nga Institucioni 
kompetent për këtë ligj.  

2.17. “Ministria” është Ministria përgjegjëse për trashëgiminë kulturore.  
2.18. “Ministri” është ministri përgjegjës për trashëgiminë kulturore.  
2.19. “Institucioni kompetent” nënkupton një Institucion të përcaktuar me ligj për 

hulumtimin, dokumentimin, përzgjedhjen dhe mbikëqyrjen e ruajtjes, 
konservimin, restaurimin, administrimin dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore.  

2.20. “Perimetri i monumentit” është kufiri i hapësirës së mbrojtur e lidhur me 
trashëgiminë kulturore të mbrojtur, që përcaktohet në një plan nga Institucioni 
kompetent.  

2.21. “Zona e mbrojtur” nënkupton një hapësirë të vendit siç është përcaktuar në 
nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor, i cili është ambienti i 
perimetrit të trashëgimisë kulturore të paluajtshme që mund të mbrohet nga 
ndonjë zhvillim ose veprimtari që mund të dëmtojë kuadrin e dukshëm ose 
dëmtim tjetër të trashëgimisë kulturore.  

2.22. “Sipërfaqe e mbrojtur” është një sipërfaqe që mund të përfshijë burime 
natyrore ose ambientale të mbrojtura, ose trashëgimi kulturore të paluajtshme siç 
është përcaktuar në nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor.  

2.23. “Zonë e veçantë” është një hapësirë e përcaktuar me planet hapësinore që 
kërkon një organizim të veçantë, zhvillim, përdorim ose mbrojtje, siç është 
përcaktuar në nenin 12.2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor.  

2.24. “Muzetë” janë institucione jo-profitabile dhe të hapura për publikun që të 
hulumtojnë, konservojnë, mbledhin, komunikojnë dhe ekspozojnë trashëgiminë 
e luajtshme për qëllime të studimit, të edukimit dhe të shijimit në shërbim të 
shoqërisë dhe të zhvillimit të saj.  

 
Neni 3 

II. Inventarizimi, dokumentimi dhe mbrojtja e përkohshme 
e trashëgimisë kulturore 

 
3.1. Identifikimi i trashëgimisë kulturore bëhet nga mënyra e inventarizimit dhe 

implementimit nga ana e Institucionit kompetent, në pajtim me ligjin. 
3.2. Inventarizimi dhe dokumentimi përmbajnë grafikën paraprake, paraqitjen 

pamore dhe përshkrues të të dhënave themelore të trashëgimisë kulturore: emrat 
e pronarit, poseduesin ose shfrytëzuesin, dhe referencat për lokacionin, 
paraqitjen pamore, tipin dhe datën në pajtim me një akt nënligjor të bazuar në 
këtë ligj.  
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3.3. Ministria krijon bazën e të dhënave (data-base) për trashëgiminë kulturore të 
standardizuar dhe të centralizuar në të dy format, të shkruar dhe elektronike. 
Qasja në këto të dhëna lejohet përmes një rrjeti institucional.  

3.4. Zyrtarit profesional nga Institucioni kompetent i jepet e drejta për të verifikuar 
vlerën dhe gjendjen e trashëgimisë kulturore gjatë procesit të inventarizimit dhe 
vlerësimit, pas 7 ditësh të njoftimit të pronarit.  

3.5. Bazuar në kritere të caktuara përmes një akti nënligjor dhe në pajtim me nenin 
3.2, Institucioni kompetent përzgjedh nga inventarizimi i trashëgimisë kulturore 
gjetjet dhe objektet për t’u dhënë në mbrojtje të përkohshme në kuadër të Listës 
së trashëgimisë kulturore.  

3.6. Objektet e përfshira në Listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të 
përkohshme duhet të jenë nën mbrojtje të përkohshme për një vit. E drejta për 
kompensim për ndonjë humbje financiare bartet në gjykatë nëse objekti nuk 
është nën mbrojtje të përhershme pas një viti. Kompensimi i tillë vlerësohet nga 
një komision i pavarur që themelohet nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi 
kulturore.  

3.7. Trashëgimia kulturore nën mbrojtjen e përkohshme, në pajtim me këtë ligj, ka 
atribute të njëjta me trashëgiminë kulturore nën mbrojtje të përhershme, siç 
është përcaktuar në nenin 4.  

3.8. Dhënia e lejes (lejimi) për ndërtim ose veprimtari tjera që mund të ndikojnë në 
vlerat ose ndryshojnë tërësinë ose strukturën e objektit të trashëgimisë kulturore 
nën mbrojtje të përkohshme bëhet vetëm me miratimin me shkrim të 
Institucionit kompetent.  

 
Neni 4 

Mbrojtja dhe masat legale 
 
4.1. Asetet e trashëgimisë kulturore të propozuar nga Institucioni kompetent, 

personat juridikë ose fizikë për mbrojtje të përhershme grumbullohen në pajtim 
me kriteret e vendosura nga një akt nënligjor, i bazuar në këtë ligj.  

4.2. Asetet e trashëgimisë kulturore siç është përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji të 
propozuar për mbrojtje nga persona juridikë ose fizikë kalojnë një vlerësim nga 
Institucioni kompetent në pajtim me nenin 4.1 të këtij ligji.  

4.3. Asetet e trashëgimisë kulturore të propozuar për mbrojtje të përhershme do ti 
paraqiten Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore për rishikim, adaptim 
ose refuzim.  

4.4. Vendimi për përfshirjen e objekteve në listën e trashëgimisë kulturore nën 
mbrojtje të përhershme të përcaktuar nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi 
kulturore, nënshkruhet nga ministri me ç’rast hyn në fuqi mbrojtja e përhershme 
e tyre me këtë ligj. Lista e trashëgimisë kulturore do të jetë e hapur për publikun. 

4.5. Miratimi i vendimeve për objektet nga ana e ministrit për t’u përfshirë në Listën 
e trashëgimisë kulturore nën mbrojtjen e përhershme në pajtim me nenin 4.4 
bëhet të paktën 15 ditë pas datës së pranimit të tyre në Ministri.  

4.6. Objektet e trashëgimisë kulturore të përfshira në Listën e trashëgimisë, nën 
mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, regjistrohen në Agjencionin 
kadastral dhe gjeodet të Kosovës, në të dy nivelet qendror dhe lokal.  
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4.7. Njoftimi për përfshirjen e një objekti në Listën e trashëgimisë kulturore do të 
bëhet me anë të shpalljes në Gazetën zyrtare brenda 28 ditësh me njoftim me 
shkrim për pronarin.  

 
Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore 

 
4.8. Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore, është organ i cili krijohet nga 

Kuvendi i Kosovës, i cili përcakton edhe objektin e veprimtarisë së tij në fushën 
e trashëgimisë kulturore. Ai përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët zgjidhen për një 
mandat tri (3) vjeçar nga Kuvendi i Kosovës, duke respektuar përbërjen etnike 
në Kosovë. Kuvendi i Kosovës, miraton buxhetin e Këshillit të Kosovës për 
trashëgimi kulturore. Mënyra e organizimit dhe funksionimit të Këshillit të 
Kosovës për trashëgimi kulturore do të rregullohet me një akt të brendshëm të 
miratuar prej tij.  

4.9. Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore do të identifikojë masat e 
domosdoshme të mbështetjes financiare për trashëgimi Kulturore për secilin vit 
nga Kuvendi i Kosovës në pajtim me këtë ligj. Këshilli i Kosovës për trashëgimi 
kulturore, në ushtrimin e veprimtarisë së tij bashkëpunon me Institucionet 
kompetente që veprojnë në fushën e trashëgimis kulturore.  

 
Obligimet e personave juridik dhe fizik për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 

 
4.10. Secili person juridik dhe fizik ka për detyrë që të kujdeset për mbrojtjen e 

tërësisë së trashëgimisë kulturore nëse ai/ajo është pronar, posedues ose 
shfrytëzues i kësaj trashëgimie kulturore. 

4.11. Cilido person fizik apo juridik që dëmton trashëgiminë kulturore, pavarësisht 
nga marrëdhëniet e tyre pronësore me të, dënohet ose sanksionohet në bazë të 
Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, Ligjit për kundërvajtje dhe në pajtim me 
nenin 11 të këtij ligji. 

 
Inspektorët e trashëgimisë kulturore 

 
4.12. Inspektorët e caktuar nga Ministria, në pajtim me një akt nënligjor bazuar në 

këtë ligj, vlerësojnë kushtet dhe gjendjen e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe 
ndërmarrin masat e duhura për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  

4.13. Pronari, poseduesi ose shfrytëzuesi i trashëgimisë kulturore të mbrojtur është i 
obliguar të mos pengojë inspektimin që kryhet sipas nenit 4.12.  

 
Konservimi dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore 

 
4.14. Cilado ndërhyrje që ndikon në tërësinë ose vlerat e trashëgimisë kulturore 

kërkon leje të shkruar nga Institucioni kompetent.  
4.15. Institucioni kompetent urdhëron ndaljen e menjëhershme për një periudhë të 

pacaktuar kohore të çdo lloj pune të paautorizuar në trashëgiminë kulturore.  
4.16. Veprimet konservuese dhe restauruese në lidhje me trashëgiminë kulturore 

bëhen nga Institucioni kompetent dhe personat juridikë dhe fizikë, të licencuar 
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nga Ministria, në pajtim me një akt nënligjor të bazuar në këtë ligj. Puna e bërë 
me licencë mbikëqyret nga Institucioni kompetent.  

4.17. Projektet konservuese dhe restauruese të trashëgimisë kulturore zbatohen vetëm 
pas aprovimit të shkruar për to nga Institucioni kompetent.  

4.18. Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese bëhen në pajtim me aktin nënligjor në 
pajtueshmëri me nenin 4.17 të këtij ligji.  

4.19. Procesi i ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese bëhet nën mbikëqyrjen e 
Institucionit kompetent.  

4.20. Institucioni kompetent ndalon punën konservuese dhe restauruese nëse 
identifikon parregullsi gjatë zbatimit të tyre dhe derisa kushtet e nevojshme të 
plotësohen për përmbyllje të punëve të tilla.  

 
Shitja dhe kalimi apo vendosja e të drejtave pronësore nën kontrollin 

dhe pushtetin e institucionit kompetent i trashëgimisë kulturore 
 
4.21. Trashëgimia kulturore mund të shitet, trashëgohet ose dhurohet vetëm brenda 

territorit të Kosovës dhe në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi me të cilin 
drejtohen çështjet pronësore. Ministria ka përparësi për të blerë trashëgiminë 
kulturore sipas çmimit të tregut, që do të vlerësohet nga një komision i pavarur 
që krijohet nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore.  

4.22. Të drejtat pronësore Trashëgimia kulturore e mbrojtur mund të kalojë dhe 
vendoset në të drejta pronësore nën kontrollin dhe pushtetin e institucionit 
kompetent në pajtim me legjislacionin relevant ku ka rrezik të identifikuar të 
dëmtimit të qëllimshëm ose shkatërrimit të trashëgimisë kulturore ose ku është 
ndërmarrë veprim i pamjaftueshëm nga pronari, poseduesi ose shfrytëzuesi për 
të mbrojtur kushtet dhe gjendjen e ruajtjes së trahëgimisë kulturore. 
Kompensimi i paguhet pronarit në bazë të vlerës në treg të pronës dhe 
reflektimit të kushteve të pronës. Niveli i kompensimit përcaktohet nga një 
komision i pavarur i themeluar nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore.  

4.23. Trashëgimia kulturore e mbrojtur që është në pronësi private dhe që përfiton nga 
fondet publike për punë rreth konservimit dhe restaurimit, sipas nenit 5 të këtij 
ligji është subjekt i kërkesës për qasje publike për një periudhë kohore afat i 
arsyeshëm e cila do të përcaktohet me akt nënligjor. 

 
Neni 5 

Financimi dhe masat fiskale për trashëgiminë kulturore 
 
5.1. Fondet për hulumtimin, dokumentimin, përzgjedhjen, mbrojtjen, konservimin, 

restaurimin, administrimin, prezantimin dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore 
sigurohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe përmes burimeve financiare 
të autoriteteve lokale dhe ndonjë burimi tjetër vendor dhe ndërkombëtar qoftë ai 
donacion ose sponzorim.  

5.2. Buxheti i Konsoliduar i Kosovës mbi trashëgiminë kulturore përdoret për 
mbulimin e veprimeve në lidhje me trashëgiminë kulturore në pajtueshmëri me 
nenin 4 të këtij Ligji. Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore vlerëson 
projektet e propozuara të parashtruara nga institucionet e fushave përkatëse, 
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ndërsa Ministria është përgjegjëse për aprovimin dhe implementimin e këtyre 
projekteve në baza proporcionale nga buxheti i saj.  

5.3. Trashëgimia kulturore nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme lirohet nga 
tatimi mbi pronën, në pajtim me këtë ligj.  

5.4. Çdo investim me qëllim konservimi dhe restaurimi në trashëgiminë kulturore të 
mbrojtur, nga personat juridikë ose fizikë, shumat e të cilave janë të konfirmuara 
dhe aprovuara nga Institucioni kompetent, lirohet nga detyrimi për tatimin në të 
hyra deri në vlerën e shumës së investuar nëse kjo nuk sht rregulluar ndryshe me 
ndonjë legjislacion tjeter në fuqi.  

5.5. Trashëgimia kulturore në pronësi private që është e lejuar për publikun, sipas 
nenit 4.23 të këtij ligji, lirohet nga tatimi mbi trashëgimi.  

 
Neni 6 

III. Trashëgimi arkitekturale  
 

6.1. Trashëgimi arkitekturale është pjesë e trashëgimisë të paluajtshme. Ajo përbëhet 
nga monumentet, ansamblet (tërësitë) dhe hapësirat arkitekturale konservuese. 
Trashëgimi arkitektural daton prej para-historisë deri në kohën e tashme.  

6.2. Inventarizimi, dokumentimi dhe mbrojtja e trashëgimisë arkitekturale 
rregullohet sipas nenit 3 dhe 4 të këtij Ligji. Vlerësimi profesional dhe shkencor 
për vlerat e saj shënohet në Listën e trashëgimisë kulturore.  

6.3. Monumentet arkitekturale ruhen në të gjitha elementet e tyre përbërëse, tiparet 
arkitekturale dhe teknike. Hapësira e mbrojtjes së monumentit përfshin secilin 
ndërtim ose strukturë të vlerës së pranuar brenda perimetrit të monumentit, dhe 
përcaktohet në një plan të Institucionit kompetent.  

6.4. Monumentet arkitekturale nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme kanë 
një zonë tëmbrojtjes, që është 50 metra nga perimetri i monumentit. Kjo zonë e 
mbrojtjes mund të zgjerohet ose ngushtohet dhe përcaktohet në planin e 
Institucionit kompetent dhe në planet hapësinore relevante në pajtueshmëri me 
nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor.  

6.5. Ansamblet (tërësitë) dhe hapësirat e konservuara arkitekturale nën mbrojtje 
mund të jenë në ambiente rurale ose urbane. Ndërtesat e përfshira në ansamble 
dhe hapësira të tilla janë të mbrojtura nga jashtë, dhe përcaktohen si sipërfaqe të 
mbrojtura në pajtueshmëri me nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim 
hapësinor, dhe mund të klasifikohet si zonë e veçantë në pajtueshmëri me nenin 
12 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor.  

6.6. Politikat për ruajtjen, menaxhimin dhe shtimin e fushave të konservuara 
arkitekturale përcaktohen së bashku nga Institucioni kompetent dhe autoritetet 
qendrore dhe lokale për planifikim hapësinor.  

6.7. Çdo punë për modifikim ose demolim të një monumenti arkitektural ose ndonjë 
veprim konservues ose restaurues që mund të ndikojë në vlerat atribuese të 
monumentit, kërkon pëlqimin me shkrim të Institucionit kompetent.  

6.8. Çdo punë për modifikim ose demolim ose ndonjë veprim konservues apo 
restaurues për mbulesën e jashtme të ndërtesave të përfshira në asamble ose 
zona konservuese arkitekturale kërkon pëlqim me shkrim nga Institucioni 
kompetent.  
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6.9. Aplikimi për leje për ndërtimin e ndërtesave ose krijimtari tjetër brenda zonës së 
mbrojtur të një monumenti arkitektural, ose brenda një hapësire konservuese 
arkitekturale, ose që ndikon në mjedisin e një asambleje, paraqitet për shqyrtim 
në Institucionin kompetent. Institucioni kompetent ka veto mbi dhënien e një 
lejeje të tillë. Nëse Institucioni kompetent nuk përgjigjet brenda 15 ditëve në 
lidhje me aplikimin për ndërtimin e ndërtesave ose zhvillimeve tjera, leja mund 
të përcaktohet nga autoriteti relevant për planifikim dhe ndërtim.  

6.10. Trashëgimi arkitekturale nën mbrojtje shenj zohet qartë me një shenjë të 
dukshme. Vendosja e materialeve reklamuese në monumentet arkitekturale, 
ndërtesat e asambleve ose brenda hapësirave konservuese arkitekturale bëhet me 
leje të shkruar nga Institucioni kompetent.  

6.11. Ndalohet lëvizja apo zhvendosja e pjesshme ose komplete e ndonjë pjese të 
trashëgimisë së mbrojtur arkitekturale nën mbrojtje të përkohshme apo të 
përhershme.  

6.12. Monumentet arkitekturale ose ndërtesat brenda asambleve që janë në një gjendje 
të keqe të riparimit ose janë në rrezik të dëmtimit domethënës bëhen objekt i një 
procedure riparuese urgjente ose emergjente. Institucioni kompetent i dërgon 
pronarit një njoftim të shkruar në afat shtatë ditësh me qëllim të hyrjes në objekt 
për të ndërmarrë një punë të tillë. Aty ku gjendja e pronës ka rënë për shkak të 
dështimit të pronarit që të kryejë detyrën e tij/saj për t’u kujdesur sipas nenit 
4.10, atëherë kosto e punëve të tilla kompensohet nga pronari. Kjo procedurë lë 
vend për ankesë në rastet e kushteve të varfërisë financiare.  

6.13. Të drejtat pronësore. Një monument arkitektural mund të kalojnë dhe të 
vendosën nën kontrollin dhe pushtetin e institucionit kompetent në rastet ku ka 
pasur dështim të konservimit të monumentit sipas dispozitave të nenit 4.10, pas 
dhënies së një njoftimi të shkruar që përmban orarin e specifikuar të punëve 
brenda 90 ditësh. Kompensimi vlerësohet sipas nenit 4.22 të këtij ligji.  

6.14. Përdorimi me qëllim përfitimi ekonomik dhe kulturor i trashëgimisë 
arkitekturale autorizohet me leje të shkruar nga Institucioni kompetent, në rastet 
ku vlerat e trashëgimisë arkitekturale janë të mbrojtura.  

 
Neni 7 

IV. Trashëgimi arkeologjike 
 
Tipet e trashëgimisë kulturore janë: 
7.1. “Trashëgimi arkeologjike” përbëhet nga objektet e paluajtshme dhe të luajtshme 

siç janë përcaktuar në nenin 2.3 të këtij ligji.  
7.2. “Objektet arkeologjike të paluajtshme” janë monumentet, vendbanimet, 

strukturat e ndërtuara nga dora e njeriut dhe kompozicion stratigrafike.  
7.3. “Objektet arkeologjike të luajtshme” janë gjetjet gjatë gërmimeve arkeologjike, 

të gjetura rastësisht, të cilat janë pasqyrim ose evidencë e kreativitetit njerëzor.  
 

Masat paraprake dhe shpëtuese 
 
7.4. Kur një aplikim për leje për të ndërtuar një ndërtesë ose krijimtari tjetër në 

trashëgiminë e ditur arkeologjike pranohet në autoritetin lokal të planifikimit 
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dhe ndërtimit, ai aplikim parashtrohet menjëherë për shqyrtim në Institucionin 
kompetent. Aplikuesi nuk mund të marrë lejen për të filluar punën, para se të 
bëhet një marrëveshje me Institucionin kompetent për të ndërmarrë një studim 
vlerësues të trashëgimisë arkeologjjike. Sasia e kostos që paraqitet nga aplikuesi 
për këtë qëllim përcaktohet nga një formulë e dhënë në aktin nënligjor të bazuar 
në këtë ligj. 

7.5. Institucioni kompetent njofton autoritetin lokal për planifikim dhe ndërtim nëse 
aplikuesit mund t’i jepet leja në lidhje me nenin 7.4, brenda periudhës 20 
ditëshe, dhe mund ta bëjë këtë në mënyrë të drejtpërdrejt se ku krijimtaria duhet 
të vendoset. Nëse Institucioni kompetent nuk bën një njoftim të tillë brenda 20 
ditësh, leja është e vetëkuptuar.  

7.6. Gjatë punëve ndërtuese, nëse bëhet ndonjë zbulim arkeologjik zbuluesi ose 
investitori duhet të informojë Institucionin kompetent menjëherë, por jo më 
vonë se sa në ditën pasuese nga koha e zbulimit. Institucioni kompetent ka të 
drejtë që menjëherë të ndalë punët ndërtimore të filluara dhe të ndërmarrë një 
studim vlerësues dhe shpëtues arkeologjik në vend për një kohë të kufizuar që 
duhet të përcaktohet nga një akt nënligjor të bazuar në këtë ligj. Punët krijuese 
(ndërtuese) mund të rifillojnë vetëm pas lejes me shkrim nga Institucioni 
kompetent.  

7.7. Të gjeturat arkeologjike të bëra të ditura dhe me interes për arkeologjinë e 
Kosovës shpërblehen financiarisht, pas aprovimit nga Institucioni kompetent. 
Niveli i shpërblimit do të përcaktohet nga një komision i pavarur i themeluar 
nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore.  

7.8. Zbulimet e rastësishme arkeologjike njoftohen brenda tri ditësh në Institucionin 
kompetent.  

7.9. Të gjitha të gjeturat arkeologjike dhe ato të zhgroposura nga gërmimet 
arkeologjike janë pronë e Kosovës.  

7.10. Autoriteteve përgjegjëse për ndonjë punë publike u kërkohet që t’i binden 
dispozitës së nenit 7.4 dhe 7.9 plotësisht.  

 
Rezervatet arkeologjike 

 
7.11. Rezervatet arkeologjike janë hapësirat e një rëndësie të veçantë për arkeologjinë 

të cilat ruhen për gjeneratat e ardhshme dhe përcaktohen në një plan nga 
Institucioni kompetent. Rezervatet e tilla klasifikohen si zona të veçanta në 
pajtim me nenin 12 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor.  

7.12. Bazuar në informatat që përmban lista e inventarit, Institucioni kompetent 
përcakton rezervatet arkeologjike dhe i vendos ato nën hapësira të tilla nën 
mbrojtje të përkohshme në pajtim me nenin 3 të këtij ligji me qëllim që të 
përfshihet në procedurën për mbrojtje të përhershme.  

7.13. Shpëtimi arkeologjik do të bëhet vetëm në rezervatet arkeologjike nga 
Institucioni kompetent. Veprimtari të tilla mund të ndodhin vetëm në rrethana 
përjashtuese të lidhura me fatkeqësi natyrore ose kërcënime tjera të larta.  

7.14. Nuk lejohet asnjë veprimtari që shkakton dëmtim të ndonjë rezervati arkeologjik 
pa lejen e shkruar nga Institucioni kompetent.  

 



 
Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgiminë lkulturore 

 455 

Zonat dhe hapësirat e mbrojtura 
 
7.15. Zonat e mbrojtjes përcaktohen rreth vendeve të ditura të trashëgimisë 

arkeologjike.  
7.16. Radiusi (kufiri) i zonës së mbrojtur është 100 metra nga perimetri i vendit të 

trashëgimisë së mbrojtur arkeologjike. Kjo zonë e mbrojtjes mund të zgjerohet 
ose të ngushtohet dhe kjo përcaktohet në një plan të Institucionit kompetent dhe 
në pajtueshmëri me nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për planifikimin hapësinor.  

7.17. Çdo aplikim për leje që të ndërtohen ndërtesa ose bëhet krijimtari tjetër brenda 
Zonës s mbrojtur të një vendi të trashëgimisë arkeologjike paraqitet për shqyrtim 
në Institucionin kompetent. Institucioni kompetent ka veton mbi dhënien e një 
leje të tillë. Nëse Institucioni kompetent nuk përgjigjet brenda 20 ditësh, leja 
mund të përcaktohet nga autoriteti relevant i planifikimit dhe ndërtimit.  

7.18. Lejohet ndërhyrja në tokë brenda zonës s mbrojtur në kuptimin e veprimtarive 
bujqësore me leje të shkruar nga Institucioni kompetent.  

7.19. Sipërfaqet e rëndësisë potenciale të trashëgimisë arkeologjike përcaktohen gjatë 
procesit të inventarizimit, në pajtim me nenin 3 të këtij ligji dhe përcaktohen si 
sipërfaqe të mbrojtura në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 2003/14 për 
planifikimin hapësinor. Aplikimi për ndërtim apo krijimtari tjetër në hapësira të 
tilla përcaktohet në pajtim me dispozitat e nenit 7.4 të këtij ligji. 

 
Procedurat për gërmim arkeologjik 

 
7.20. Gërmimet arkeologjike mund të bëhen vetëm me lejen e shkruar të Institucionit 

kompetent. Vendimi lidhur me këtë leje jepet brenda 30 ditëve nga data e 
kërkesës.  

7.21. Institucionet ose personat fizikë apo juridikë mund të lejohen të bëjnë gërmime 
arkeologjike vetëm me licencë sipas kritereve të standardeve profesionale dhe 
mbikëqyrjes që përcaktohet në aktin nënligjor të bazuar në këtë ligj.  

7.22. I licencuari për gërmim arkeologjik paraqet një raport të gërmimit para 
Institucionit kompetent, përfshirë materialet fotografike, skicat, vizatimet, 
planet, materialet topografike, materialet kartografike dhe materiale tjera 
shkencore e profesionale të përdorura gjatë gërmimit, si dhe ndonjë zbulim 
arkeologjik, brenda një viti të fillimit të gërmimit arkeologjik.  

7.23. Kriteret mbi dokumentimin dhe regjistrimin e hulumtimeve arkeologjike dhe 
zbulimeve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike specifikohen nga një akt 
nënligjor nga ky ligj.  

7.24. E drejta e publikimit të hulumtimit arkeologjik i takon poseduesit të licencës për 
gërmimin arkeologjik për katër vjet. Pas kësaj kohe, e drejta për publikim është 
e hapur për arkeologët tjerë të licencuar.  

 
Të drejtat dhe obligimet 

 
7.25. Trashëgimi arkeologjike e gjetur ose ekzistuese brenda hapësirës së Kosovës 

është pronë e Kosovës.  
7.26. Kompensimi bëhet për humbjen e tokës punuese bujqësore ose pronës tjetër ku 
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janë bërë zbulimet dhe ato ruhen në vend (in situ). Kompensimi vlerësohet nga 
një komision i pavarur, i themeluar nga Institucioni kompetent në pajtueshmëri 
me këtë ligj.  

7.27. Pronari ose shfrytëzuesi i tokës me rëndësi potenciale arkeologjike gjatë punës 
ose përdorimit nuk lejohet të dëmtojë tërësinë e trashëgimisë arkeologjike nën 
tokë ose nën ujë. Pronari ose shfrytëzuesi i tokës me rëndësi potenciale 
arkeologjike ka kufizime në përdorim dhe të drejta.  

 
Shpronësimi dhe kompensimi 

 
7.28. Ish-pronari ose shfrytëzuesi i tokës në të cilën është gjetur trashëgimi 

arkeologjike dhe që është shpronësuar sipas nenit 4.22 ka të drejtën për 
kompensim të arsyeshëm në para ose shkëmbim të tokës. Kompensimi ose 
shkëmbimi i drejtë i tokës përcaktohet nga një komision i pavarur i themeluar 
nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore. 

 
Këshillat dhe udhëzimet profesionale 

 
7.29. Institucioni kompetent për trashëgimi arkeologjike është i obliguar që të sigurojë 

këshillime administrative dhe procedurale mbi çështjet lidhur me trashëgiminë 
arkeologjike.  

7.30. Ministria siguron fonde vjetore për shpëtim arkeologjik.  
 

Qasja publike 
 
7.31. Trashëgimi arkeologjike mund të jetë subjekt i kërkesave të qasjes publike në 

pajtim me nenin 4.23 të këtij ligji.  
7.32. Të gjeturat e bëra nga hulumtimet arkeologjike prezantohen dhe sigurohen për 

publikun përmes ekspozitave dhe publikimeve.  
 

Neni 8 
V. Peizazhi kulturor 

 
Peizazhi kulturor përcaktohet si zonë e veçantë në pajtim me nenin 12 të Ligjit nr. 
2003/14 për planifikimin hapësinor. 
 

Neni 9 
VI. Trashëgimi e luajtshme 

 
9.1. Trashëgimi e luajtshme sikurse është përcaktuar në nenin 2.5 përbëhet nga: 

- objektet ose pjesët e objekteve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike ose 
zbulime të rastësishme,  

- dorëshkrimet, dokumentet fetare ose civile, librat, publikimet me rëndësi 
historike, shkencore ose artistike,  

- objektet etnografike,  
- objektet, pjesët integrale të koleksioneve të përhershme të muzeve dhe 

galerive,  
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- objektet e lidhura me kulte fetare,  
- objektet e lidhura me ngjarje të rëndësishme historike dhe jetës së 

personaliteteve historike,  
- veprat artistike të të gjitha llojeve dhe zhanreve siç janë vizatimet, pikturat, 

skulpturat etj.  
- botimet origjinale, posterët dhe fotografitë,  
- punët e artit të aplikuar të bëra nga materialet si xhami, qeramika, metali, 

druri, pëlhura dhe letra etj.  
- punët antologjike të artit të aplikuar të dizajnit dhe objekteve moderne në 

prodhimet rendore të rëndësisë së veçantë artistike ose historike,  
- orendi të vjetra,  
- tapiceri, veshje dhe instrumente muzikore,  
- objektet e karakterit historik në lidhje me zhvillimin e shkencës dhe 

teknologjisë,  
- objektet tjera të rëndësisë historike, artistike, shkencore ose kulturore,  
- objektet numizmatike, medalionët dhe koleksionet filatelike,  
- dokumentet e arkivit, përfshirë këtu edhe regjistrimet e filmit, fotos dhe 

video-materialet.  
9.2. Inventarizimi, dokumenti dhe mbrojtja e trashëgimisë së luajtshme rregullohet 

sipas nenin 3 dhe 4 të ligjit aktual.  
9.3. Procedurat për vlerësimin e trashëgimisë së luajtshme implementohen nga 

Institucioni kompetent sipas aktit nënligjor të bazuar në këtë ligj.  
 

Koleksionet publike 
 
9.4. Koleksionet publike të trashëgimisë së luajtshme janë objektet nën pronësi të 

institucioneve publike të Kosovës. Koleksionet publike janë nën mbrojtje në 
pajtim me këtë ligj.  

9.5. Sipas këtij ligji, objektet e luajtshme, pjesët përbërëse të trashëgimisë kulturore, 
komplekset historike, ndërtesat fetare janë nën mbrojtje dhe ato nuk mund të 
lëvizen nga konteksti natyror i vendit, ku janë të vendosura, pa lejen e shkruar 
nga Institucioni kompetent.  

9.6. Trashëgimia e luajtshme e përcaktuar sipas nenit 9.1 që është më e vjetër se 100 
vjet vendoset automatikisht nën mbrojtje.  

9.7. Edhe trashëgimia e luajtshme që daton para vitit 1453 është pronë publike e 
Kosovës.  

9.8. Të gjitha objektet ose pjesët e objekteve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike 
ose zbulimeve të rastësishme janë pronë e Kosovës sipas nenit 7.10.  

9.9. Muzetë, siç janë përcaktuar në nenin 2.24, janë Institucione kompetente për 
menaxhimin e koleksioneve publike të trashëgimisë së luajtshme.  

9.10. Veprimtarit bazike të muzeve publike, bazuar në këtë ligj, rregullohen me Ligjin 
për Institucionet e kulturës.  

9.11. Dhurimi i trashëgimisë së luajtshme nga personat fizikë apo juridikë për të 
shtuar koleksionet publike ka lehtësim të taksës mbi dhurata të tilla. Niveli i 
lehtësimit të taksës rregullohet nga legjislacioni përkatës fiskal.  
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Masat konservuese të mbrojtjes dhe ruajtja e trashëgimisë së luajtshme kulturore 
 
9.12. Institucioni kompetent ndërmerr masat për konservimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e 

trashëgimisë së luajtshme nën mbrojtje në pajtim me aktin nënligjor të bazuar në 
këtë ligj, i cili do të përcaktojë kriteret dhe pajisjet e domosdoshme për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e tij, dhe masat e domosdoshme preventive dhe siguruese 
sa i përket dëmtimit, dekompozimit, shkatërrimit ose humbjes.  

9.13. Konservimi dhe restaurimi i objekteve të trashëgimisë së luajtshme bëhet në 
laboratore nga personat e licencuar në pajtim me nenin 4.16.  

9.14. Koleksioneve publike të trashëgimisë së luajtshme që janë në ekspozim publik u 
sigurohet hapësira nga Ministria për prezantimin, arkivimin, ruajtjen dhe 
mbrojtjen adekuate të tyre.  

9.15. Ministria është përgjegjëse për krijimin e kushteve optimale për mbrojtjen e 
objekteve të trashëgimisë së luajtshme që mbahen në institucione publike me 
qëllim që të mbrohen nga vjedhja, plaçkitja, tjetërsimi ilegal dhe ndonjë akt 
tjetër ilegal, përfshirë këtu përvetësimin, dëmtimin dhe shkatërrimin.  

9.16. Koleksionet publike të trashëgimisë së luajtshme janë të hapura për publik 
përmes ekspozitave të përhershme ose të përkohshme, publikimeve dhe 
mekanizmave tjerë të përshtatshëm.  

 
Koleksionet private 

 
9.17. Koleksionet private të objekteve të trashëgimisë së luajtshme regjistrohen në 

Listën e trashëgimisë kulturore në pajtim me nenin 4 të këtij ligji.  
9.18. Pronari privat i një objekt të përcaktuar si trashëgimi e luajtshme është i detyruar 

për përkujdesje të mbrojtjes së tërësisë së një objekti të tillë në pajtim me nenin 
4.10 të këtij ligji. Çfarëdo dëmtimi, shkatërrimi, humbje ose vjedhje e një 
objekti të tillë raportohet në Institucionin kompetent brenda tri ditësh.  

9.19. Nëse pronari i një objekti të trashëgimisë së luajtshme dështon të kryejë detyrën 
e tij/saj për t’u përkujdesur sipas nenit 4.10 të këtij ligji, Institucioni kompetent i 
dërgon një njoftim të shkruar me afat shtatë ditësh me qëllim të ndërmarrjes së 
masave të domosdoshme siguruese dhe mbrojtëse. Shuma e kostos për një punë 
të tillë kompensohet nga pronari. Kjo procedurë ka mundësinë e ankesës në 
rastet e varfërisë financiare.  

9.20. Të drejtat pronësore Objekti i trashëgimisë së luajtshme mund të kalojnë dhe të 
vendosen nën kontrollin dhe pushtetin e institucionit kompetent nëse është i 
kërcënuar nga dëmtimi apo shkatërrimi ose nëse pronari ka dështuar të ndërmerr 
masat e domosdoshme për sigurimin dhe ruajtjen e tij në pajtim me nenin 4.22.  

 
Kufizimet legale mbi ekspozimin 

 
9.21. Siguria e objekteve të trashëgimisë së luajtshme nën pronësi private gjatë 

ekspozimit garantohet nga organizatori i ekspozitës sa i përket sigurimit, 
dëmtimit, shkatërrimit, vjedhjes ose humbjes sipas kritereve që përcaktohen nga 
një akt nënligjor i bazuar në këtë ligj. Kompensimi vlerësohet sipas nenin 4.22 
të këtij ligji.  
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9.22. Pronari privat i objekteve të trashëgimisë së luajtshme ka përparësi në të drejtën 
për të kërkuar vlerësim profesional të vlerave të tyre.  

 
Qarkullimi i trashëgimisë së luajtshme 

 
9.23. Objekti i trashëgimisë së luajtshme nën mbrojtje mund të qarkullojë 

përkohësisht jashtë Kosovës në rrethana të kufizuara për qëllime të konservimit, 
restaurimit dhe ekspozimit, me leje të shkruar nga Ministri në pajtim me aktin 
nënligjor të bazuar në këtë ligj, akt ky që vendos kriteret për garantimin e 
sigurisë dhe mbrojtjes së një objekti të tillë.  

9.24. Blerësi i një objekti të trashëgimisë së luajtshme që është blerë në besim, por 
është vënë në shitje me mashtrim, kompensohet për humbjen e objektit pas 
kthimit të tij tek pronari i vërtetë. Blerësit dhe dilerët të cilët me dije shesin ose 
tregtojnë me objekte të vjedhura të trashëgimisë së luajtshme i nënshtrohen 
masave penale në pajtim me të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 

9.25. Objekti i trashëgimisë së luajtshme i konfiskuar nga autoritetet legale 
kompetente, pronari i së cilës nuk mund të identifikohet, paraqitet në 
Institucionin kompetent.  

9.26. Personat fizikë dhe juridikë që merren me shitjen e objekteve të trashëgimisë së 
luajtshme duhet të jenë të licencuar nga Ministria në pajtim me një akt nënligjor 
të bazuar në këtë ligj, që lidhet me regjistrimin të objekteve që i kanë ata dhe 
shitjes së pandershme të tyre.  

 
Tjetërsimi 

 
9.27. Objektet e trashëgimisë së luajtshme me pronësi publike nuk mund të 

tjetërsohen, shiten ose dhurohen.  
9.28. Shkëmbimi i objekteve në koleksionet publike mund të bëhet vetëm brenda 

muzeve publike në Kosovë dhe me miratimin e ministrit.  
 

Importi dhe eksporti 
 
9.29. Nëse është përcaktuar se një objekt i trashëgimisë së luajtshme është në një vend 

tjetër dhe anasjelltas, atëherë importi, eksporti ose kthimi i tij bëhet në pajtim 
me një marrëveshje bilaterale.  

9.30. Qeveria e Kosovës kërkon, pa kufizim kohor, kthimin e objekteve të 
trashëgimisë së luajtshme që është marrë jashtë Kosovës pa miratim zyrtar.  

9.31. Objektet e trashëgimisë së luajtshme të Kosovës nuk mund të eksportohen pa 
lejen e shkruar të ministrit.  

 
Neni 10 

VII. Trashëgimi kulturore shpirtërore 
 
10.1. Trashëgimi kulturore shpirtërore përfshin format e shprehjes kulturore të 

traditave popullore, zakonet, gjuhën, festat, ritet, vallet, muzikën, këngët dhe 
zejet artistike.  
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10.2. Trashëgimi kulturore shpirtërore është një pjesë integrale e trashëgimisë 
kulturore të civilizimit në përgjithësi. Kjo është një ndërveprim shpirtëror, 
korrespodencë e duhur dhe e pakalueshme dhe komunikim.  

10.3. Trashëgimi kulturore shpirtërore në forma të ndryshme të dokumentimit dhe të 
regjistrimeve mbrohet, ruhet dhe promovohet në pajtim me këtë ligj dhe parimet 
ndërkombëtare, standardet dhe praktikat gjyqësore. 

 
Neni 11 

VIII. Sanksionet 
 
Mosbindja ndaj dispozitave të këtij ligji në lidhje me autorizimin e veprimtarive do të 
gjobitet nga gjykata kompetente me minimum prej 1.000 (një mijë) Euro dhe 
maksimum prej 500.000 (pesë qind mijë) Euro për secilin veprim të paautorizuar. 
 

Neni 12 
IX. Dispozitat përfundimtare 

 
12.1. Ky Ligj shfuqizon Ligjin mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës së Kosovës 

(Gazeta zyrtare e KSAK Nr. 19/77).  
12.2. Ministria është përgjegjëse për zbatimin e termit “Institucioni kompetent”, sa i 

përket këtij ligji, nëse nuk është specifikuar ndryshe në ligj.  
12.3. Ministria duhet të përcaktohet, bazuar në këtë ligj, që të lëshojë aktet nënligjore 

mbi hulumtimin, inventarizimin, dokumentimin, përzgjedhjen, mbrojtjen, 
konservimin, restaurimin, administrimin dhe përhapjen e vlerave të trashëgimisë 
kulturore.  

12.4. Shkalla në bazë të së cilës ky ligj do të jetë i aplikueshëm për trashëgiminë 
fetare-kulturore do të jetë subjekt i legjislacionit ose marrëveshjeve të 
mëvonshme ndërkombëtare sanksionuese.  

12.5. Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes 
nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.  

 
UNMIK/REG/2006/52 
06.11.2006 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 29 / 01 KORRIK 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 TEATROT 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj garanton të drejtën e lirisë krijuese për të gjitha format dhe shprehjet artistike 
skenike dhe njëkohësisht rregullon themelimin, organizimin, funksionimin, drejtimin, 
menaxhimin dhe financimin e teatrove, pozitën e artistëve teatrorë dhe çështje të tjera 
të rëndësishme për teatrot. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Fushëveprimi i këtij ligji përfshin veprimtarinë teatrore, përgatitjen dhe shfaqjen 
publike të veprave dramatike dhe të performansave të ndryshme skenike. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Teatri - institucion kulturor publik ose privat që merret me përgatitjen, 
organizimin dhe realizimin e shfaqjeve teatrore dhe shfaqjeve tjera skenike.  

1.2. Objekti teatror - ndërtesa ose hapësira që posedon teatri për kryerjen e 
veprimtarisë teatrore.  

1.3. Veprimtaria teatrore - përgatitja dhe shfaqja publike të dramave, veprave 
skenike muzikore, veprave skenike të kukullave dhe veprave tjera skenike.  
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1.4. Shfaqja teatrore - vepër skenike e cila shfaqet drejtpërdrejt para publikut.  
1.5. Artistë teatri - aktorët, regjisorët, dramaturgët, skenografët, kompozitorët, 

kostumografët, koreografët, piktorët, valltarët, këngëtarët, muzikantët, 
disenjatorët e ndriçimit, disenjatorët e zërit dhe të efekteve të zërit, 
makiazhistët, parukierët, krijuesit, animatorët e kukullave dhe të gjithë ata 
që në mënyrë kreative kontribuojnë në krijimin e veprës teatrore.  

1.6. Trupë teatrorë - ansambli artistik, përkatësisht grupi i artistëve që krijon 
shfaqje teatrore, të cilën e promovon dhe e shfaq para publikut si vepër 
artistike - skenike.  

1.7. Kompani teatrore - person juridik vendor ose ndërkombëtar i cili merret 
me krijimin, paraqitjen dhe promovimin e veprimtarisë teatrore.  

1.8. Shoqatë teatrore - organizatë joqeveritare e cila merret me promovimin e 
veprimtarisë teatrore.  

1.9. Ministria - Ministria e Kulturës.  
1.10. Ministri - Ministri i Kulturës.  
1.11. Ligji - Ligji për teatrot.  
1.12. Themeluesi - institucioni, personi juridik ose personi fizik që e themelon 

teatrin.  
 

Neni 4 
Themelimi i teatrove 

 
1. Teatrot në Republikën e Kosovës themelohen nga personat fizikë dhe juridikë dhe 

kanë status publik apo privat.  
2. Teatrot kombëtare themelohen me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

me propozimin e Qeverisë.  
3. Teatrot e qyteteve themelohen me vendim të Asamblesë Komunale. Komuna nuk 

mund të themeloj më shumë se një teatër të qytetit me status publik.  
4. Kriteret për themelimin e teatrove kombëtare dhe teatrove të qyteteve përcaktohen 

me akt nënligjor të nxjerr nga Ministria përkatëse për kulturë.  
5. Teatrot private, trupat teatrore, kompanitë teatrore dhe shoqatat teatrore mund të 

themelohen nga persona fizikë dhe juridikë vendorë apo të huaj në pajtim me këtë 
ligj dhe legjislacionin në fuqi.  

6. Themelimi i çmimeve për teatër bëhet me akt nënligjor të cilin e nxjerr Ministri 
përkatës për kulturë.  

 
Neni 5 

Teatrot publike 
 
1. Teatrot me status publik janë:  

1.1. Teatrot kombëtare;  
1.2. Teatri i qytetit;  
1.3. Teatri i Studentëve të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës.  
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Neni 6 
Teatri Kombëtar i Kosovës 

 
1. Teatri Kombëtar i Kosovës është institucioni më i lartë teatror në Kosovë dhe ka 

selinë në Prishtinë.  
2. Teatri Kombëtar ka statutin, vulën dhe logon.  
3. Teatri Kombëtar i Kosovës ka kod të veçantë buxhetor dhe menaxhon me buxhetin 

e vet.  
4. Teatri Kombëtar realizon së paku pesë (5) premiera gjatë vitit.  
 

Neni 7 
Organizimi dhe funksionimi i teatrove publike 

 
1. Organizimi dhe funksionimi i teatrove publike rregullohet me statut dhe me akte të 

tjera nënligjore në pajtim me këtë ligj.  
2. Struktura drejtuese e çdo teatri publik përbëhet nga:  

2.1. Këshilli drejtues;  
2.2. Drejtori i përgjithshëm;  
2.3. Udhëheqësi artistik.  

3. Teatrot publike kanë staf administrativ dhe teknik.  
4. Teatrot kombëtare duhet ta kenë ansamblin rezident prej së paku tridhjetë (30) 

aktorëve.  
5. Teatri i qytetit mund të ketë ansamblin rezident prej së paku dhjetë (10) dhe me së 

shumti njëzet (20) aktorëve.  
6. Teatrot publike mund të themelojnë skena të veçanta në kuadër të ushtrimit të 

veprimtarisë së tyre.  
7. Teatrot publike kanë logon, vulën, xhirollogarinë dhe selinë e tyre, të cilat 

përcaktohen me statut.  
8. Statutin e Teatrit Kombëtar e harton Këshilli drejtues, ndërkaq e miraton Ministri.  
9. Statutin e teatrit të qytetit e harton Këshilli drejtues dhe me propozim të Kryetarit 

të Komunës e miraton Asambleja Komunale.  
 

Neni 8 
Shpërbërja e Teatrit Publik 

 
Shpërbërjen e teatrit publik e bën themeluesi në pajtim me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 9 
Teatrot private dhe shoqatat teatrore 

 
1. Themelimi, organizimi dhe funksionimi i teatrove private, kompanive teatrore, 

trupave teatrore dhe shoqatave teatrore bëhet konform statutit të tyre.  
2. Statuti dhe aktet tjera nënligjore miratohen në pajtim me këtë ligj dhe 

legjislacionin në fuqi.  
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Neni 10 
Këshilli drejtues i teatrove publike 

 
1. Këshilli drejtues i teatrove publike është organ i pavarur, i cili:  

1.1. mbikëqyrë punën e teatrit;  
1.2. aprovon politikat afatgjata të zhvillimit të teatrit dhe politikën artistike;  
1.3. me propozim të drejtorit të përgjithshëm, miraton planin vjetor buxhetor të 

teatrit;  
1.4. me propozim të udhëheqësit artistik dhe në përputhje me buxhetin vjetor 

miraton programin artistik vjetor të teatrit;  
1.5. shqyrton dhe miraton raportin vjetor financiar të teatrit;  
1.6. harton dhe propozon statutin, rregulloret dhe aktet tjera nënligjore të teatrit, 

të cilat i miraton Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit për teatrot 
kombëtare dhe Asambleja Komunale për teatrin e qytetit;  

1.7. interviston kandidatët dhe zgjedhë drejtorin e përgjithshëm dhe udhëheqësin 
artistik;  

1.8. inicion procedurën dhe shkarkon drejtorin e përgjithshëm dhe udhëheqësin 
artistik;  

1.9. Këshilli drejtues merr vendime me shumicë absolute të votave të të gjithë 
anëtarëve.  

 
Neni 11 

Përbërja dhe mandati i Këshillit drejtues të teatrove publike 
 
1. Këshilli drejtues i teatrove kombëtare përbëhet nga shtatë (7) anëtarë, me mandat 

katër (4) vjeçar.  
2. Njëri prej shtatë (7) anëtarëve të Këshillit drejtues të teatrove kombëtare duhet të 

jetë përfaqësues i Ministrisë përkatëse për Kulturë.  
3. Këshilli drejtues i teatrit të qytetit përbëhet nga pesë (5) anëtarë, me mandat katër 

(4) vjeçar.  
4. Njëri prej pesë (5) anëtarëve të Këshillit drejtues të teatrit të qytetit duhet të jetë 

përfaqësues i komunës përkatëse.  
5. Anëtarët e Këshillit drejtues të teatrit duhet të jenë persona kredibil, me autoritet 

dhe me përgatitje profesionale në fushën e teatrit.  
6. Këshillin drejtues të teatrove kombëtare e emëron dhe shkarkon Ministri, ndërsa 

atë të teatrit të qytetit e emëron dhe shkarkon Kryetari i Komunës.  
7. Konstituimin e Këshillit drejtues të teatrove kombëtare e bën Ministri, ndërsa atë të 

teatrit të qytetit e konstituon Kryetari i Komunës.  
8. Mbledhjen e parë e thërret dhe e udhëheq anëtari më i moshuar i Këshillit.  
9. Kryetari i Këshillit zgjidhet në mbledhjen e parë me shumicë absolute të votave të 

të gjithë anëtarëve.  
10. Këshilli drejtues i teatrove kombëtare i paraqet Ministrisë së paku një (1) herë në 

vit raportin e punës së teatrit.  
11. Këshilli drejtues i teatrit të qytetit i paraqet kryetarit të komunës së paku një (1) 

herë në vit raportin e punës së teatrit.  
 



 
Ligji Nr. 04/L-106 për teatrot 

 465 

Neni 12 
Përgjegjësia dhe kompensimi i Këshillit drejtues 

 
1. Anëtarët e Këshillit drejtues të teatrove kombëtare për punën e tyre i përgjigjen 

dhe i raportojnë Ministrit.  
2. Anëtarët e Këshillit drejtues të teatrit të qytetit për punën e tyre i përgjigjen dhe i 

raportojnë Kryetarit të Komunës.  
3. Anëtarët e Këshillit drejtues kompensohen për punën e tyre. Forma dhe shuma e 

pagesës caktohet sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 13 
Udhëheqësit e teatrove publike 

 
1. Teatrot publike kanë dy (2) udhëheqës:  

1.1. Drejtorin e përgjithshëm;  
1.2. Udhëheqësin artistik.  

2. Udhëheqësit e teatrit zgjidhen me konkurs publik, të cilin e shpall Këshilli drejtues 
për teatrot kombëtare dhe Komuna për teatrin e qytetit.  

3. Mandati i udhëheqësve të teatrit është katër (4) vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje 
edhe për një mandat tjetër.  

4. Drejtori i përgjithshëm i teatrit duhet të jetë nga fusha e teatrit ose nga lëmitë tjera 
të përafërta të kulturës.  

5. Udhëheqësi artistik duhet të jetë nga fusha e teatrit.  
6. Konkursi për zgjedhjen e udhëheqësve të teatrit shpallet një muaj para skadimit të 

mandatit të udhëheqësve në detyrë.  
7. Emërimin e drejtorit të përgjithshëm dhe udhëheqësin artistik e bën Këshilli 

drejtues i teatrit.  
8. Shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm dhe udhëheqësit artistik e bën Këshilli 

drejtues i teatrit.  
 

Neni 14 
Drejtori i përgjithshëm i Teatrit Publik 

 
1. Drejtori i përgjithshëm i Teatrit Publik ka këto përgjegjësi:  

1.1. bën menaxhimin financiar, administrativ, teknik dhe promovues të teatrit; 1. 
2. zbaton vendimet e Këshillit drejtues të teatrit;  

1.2. propozon organizimin e brendshëm të teatrit tek Këshilli drejtues;  
1.3. përfaqëson teatrin brenda dhe jashtë vendit;  
1.4. propozon buxhetin vjetor para Këshillit drejtues;  
1.5. kërkon, aplikon dhe negocion për marrjen e donacioneve;  
1.6. mbikëqyrë të hyrat dhe shpenzimet buxhetore si dhe të donacioneve;  
1.7. negocion dhe nënshkruan kontratat dhe marrëveshjet me artistë të pavarur 

dhe me palë tjera;  
1.8. menaxhon mirëmbajtjen dhe sigurimin e ndërtesës së teatrit;  
1.9. menaxhon bashkëpunimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;  
1.10. për punën e tij i përgjigjet dhe i raporton Këshillit drejtues;  
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1.11. kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe statut. 
 

Neni 15 
Udhëheqësi artistik i Teatrit Publik 

 
1. Udhëheqësi artistik i teatrit ka këto përgjegjësi:  

1.1. propozon politikat artistike të teatrit dhe pas miratimit nga Këshilli drejtues i 
zbaton ato;  

1.2. në konsultim me drejtorin e përgjithshëm bënë propozimin e repertorit 
artistik vjetor para Këshillit drejtues të teatrit;  

1.3. repertorin e zgjeruar në përpjesëtim dy për një e paraqet për miratim para 
Këshillit drejtues të teatrit, duke krijuar hapësira për afirmimin e krijimtarisë 
kombëtare;  

1.4. udhëheqë punën kreative të ansamblit rezident;  
1.5. bën recension për çdo vepër skenike para hyrjes në repertorin vjetor të 

teatrit;  
1.6. është përgjegjës për realizimin e repertorit vjetor të teatrit;  
1.7. përcakton regjisorët dhe i ndihmon drejtorit të përgjithshëm në përzgjedhjen 

e ekipit artistik të shfaqjeve;  
1.8. i bën propozim drejtorit të përgjithshëm për bashkëpunim artistik me artistë 

dhe institucione teatrore vendore dhe ndërkombëtare;  
1.9. bashkë me drejtorin e përgjithshëm mbajnë përgjegjësi për çdo shfaqje 

publike të teatrit;  
1.10. për punën e tij e njofton drejtorin e përgjithshëm kurse i përgjigjet dhe i 

raporton Këshillit drejtues të teatrit.  
 

Neni 16 
Aktorët e teatrove publike 

 
1. Teatrot kombëtare kanë ansamblet e tyre artistike rezidente me përbërje prej 

aktorëve të të gjitha gjeneratave.  
2. Aktorët e angazhuar në teatrot publike duhet të kenë shkollim adekuat akademik.  
3. Ansamblin artistik rezident e përzgjedhë komisioni profesional i përbërë nga pesë 

(5) anëtarë.  
4. Anëtarët e komisionit profesional përzgjidhen nga Këshilli drejtues i teatrit nga 

lista prej së paku tetë (8) kandidatëve, të propozuar nga udhëheqësi artistik.  
5. Komisionin e kryeson udhëheqësi artistik apo drejtori i përgjithshëm aty ku nuk 

është funksionale pozita e udhëheqësit artistik.  
6. Anëtarë të këtij Komisioni duhet të jenë artistë me reputacion dhe kredibilitet 

profesional në fushën e teatrit.  
7. Përzgjedhja e aktorëve për ansamblin rezident bëhet përmes procedurës së 

audicionit me konkurs publik.  
8. Organizimi, funksionimi, kategorizimi dhe kohëzgjatja e angazhimit në ansamblin 

artistik rezident rregullohet me akt nënligjor.  
9. Teatrot publike mund të angazhojnë edhe artistë dhe personel tjetër me kontratë 

mbi shërbime të veçanta. 



 
Ligji Nr. 04/L-106 për teatrot 

 467 

Neni 17 
Punëtorët tjerë të Teatrit Publik 

 
1. Teatrot publike kanë staf administrativ dhe teknik.  
2. Përgjegjësitë, detyrat, të drejtat dhe numri i punëtorëve përcaktohen me akte 

nënligjore.  
 

Neni 18 
Teatri i Studentëve të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës 

 
1. Teatri i Studentëve të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës themelohet 

dhe funksionon si institucion në kuadër të Universitetit të Prishtinës.  
2. Themelimi dhe funksionimi i tij përcaktohet me akte nënligjore nga Universiteti i 

Prishtinës.  
 

Neni 19 
Mjetet për financimin e punës së teatrove dhe shoqatave teatrore 

 
1. Mjetet për punën e teatrove dhe të shoqatave teatrore nënkuptojnë mjetet për 

program, shpenzime materiale, paga dhe honorare, mjetet për investime kapitale 
dhe investime për mirëmbajtje, të cilat sigurohen në përputhje me ligjin në bazë të 
propozimit të pranuar të programit si dhe të planit financiar.  

2. Mjetet financiare për punën e teatrove publike sigurohen nga Buxheti i Qeverisë së 
Republikës së Kosovës.  

3. Mjetet për punën e teatrove publike kombëtare i siguron Ministria, ndërsa mjetet 
financiare për punën e teatrove të qyteteve i siguron komuna përkatëse.  

4. 4 Mjetet financiare për punën e teatrove dhe të shoqatave teatrore mund të 
sigurohen edhe nga të hyrat vetanake, donacionet, sponsorzimet si dhe burimet 
tjera në përputhje me këtë ligj. 

5. Ministria çdo vit shpall konkurs publik për financimin e projekteve teatrore. 
6. 6 Ministria së paku një herë në vit angazhon një auditor për auditim të pasqyrave 

financiare për teatrot publike kombëtare. 
7. Komuna së paku një herë në vit angazhon një auditor për auditim të pasqyrave 

financiare për teatrot e qyteteve. 
 

Neni 20 
Shmangia e konfliktit të interesit në teatrot publike 

 
1. Drejtori i përgjithshëm dhe udhëheqësi artistik, gjatë kohës së vazhdimit të 

mandatit të tyre, mund të veprojnë në mënyrë artistike dhe të zhvillojnë punët e 
tyre artistike jashtë teatrit ku punojnë vetëm me pëlqimin dhe miratimin me shkrim 
të Këshillit drejtues të teatrit, i cili në çfarëdo rasti duhet të përmbajë kushtet për 
kryerjen e punëve të tilla.  

2. Drejtori i përgjithshëm, udhëheqësi artistik dhe anëtarët e Këshillit drejtues të 
teatrit nuk kanë të drejtë që gjatë mandatit të tyre të merren me punë krijuese të 
kontraktuara në teatrin ku punojnë.  
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3. Përjashtim nga paragrafi 2. i këtij neni bën nëse në Këshillin drejtues për anëtarë 
emërohet ndonjëri nga trupa rezidente e teatrit.  

4. Paraqitja e formave tjera të konfliktit të interesit zgjidhet në bazë të ligjeve në fuqi 
që e rregullojnë këtë fushë. 

 
Neni 21 

Lënda arkivore 
 
1. Teatrot publike duhet të ruajnë gjithë dokumentacionin në arkivat e tyre në pajtim 

me Ligjin për arkivat shtetërore.  
2. Nëse teatrot publike pushojnë së funksionuari dokumentacioni dhe lënda arkivore, 

në pajtim me dispozitat e Ligjit për arkivat shtetërore i dorëzohen për ruajtje 
Agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës.  

 
Neni 22 
Fundusi 

 
1. Teatrot publike kanë fundusin e tyre në të cilin obligohen që t’i ruajnë kostumet, 

elementet skenografike, rekuizitat e shfaqjeve si dhe materialet tjera.  
2. Nëse teatrot publike pushojnë së funksionuari kostumet, elementet skenografike, 

rekuizitat e shfaqjeve dhe materialet tjera kalojnë në pronësi të Ministrisë 
përkatëse për kulturë për teatrot kombëtare dhe në Komunë për teatrot e qyteteve.  

 
KREU II 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 23 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen e funksionimit dhe menaxhimit të teatrove kombëtare e bën Ministria 
përkatëse për kulturë ndërsa për teatrot e qyteteve Komuna përkatëse. 
 

Neni 24 
Ndërtesa, hapësirat dhe infrastruktura e teatrove publike 

 
1. Ndërtesa, hapësirat dhe infrastruktura e teatrove publike nuk mund të tjetërsohen 

dhe të ridestinohen për aktivitete jo-artistike.  
2. Hapësirat e teatrove publike mund të jepen në përdorim për aktivitete të ndryshme 

të përkohshme vetëm në rastet kur ato nuk e pengojnë mbarëvajtjen e programit të 
teatrit.  

 
Neni 25 

Aktet nënligjore 
 
1. Ministria përkatëse për kulturë brenda gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, nxjerr aktet nënligjore.  
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2. Brenda gjashtë (6) muajve, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, teatrot publike 
obligohen që të bëjnë harmonizimin e statutit dhe të akteve të tjera nënligjore në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 26 

Shfuqizimi 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për teatrin nr. 02/L-12. 
 

Neni 27 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-106 
24 maj 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. 18 / 03 KORRIK 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-145 
PËR FUQIZIM DHE PJESËMARRJE TË RINISË 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 470 
Kreu II: Puna vullnetare e të rinjëve dhe edukimi joformal........................................................................ 474 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Ne mbështetje të nenit 65 (1) te Kushtetutës së Republikës se Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR FUQIZIM DHE PJESËMARRJE TË RINISË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të 
rinjve në procesin e vendimmarrjes, pa kurrfarë dallimi dhe përjashtimi, në zhvillimin e 
një shoqërie demokratike, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjve dhe 
të statusit të tyre shoqëror. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Ky ligj përcakton:  

1.1. përgjegjësitë themelore për fuqizimin e sektorit rinor në Kosovë dhe 
përkrahjen e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje.  

1.2. përgjegjësitë e institucioneve të qeverisjes qendrore dhe lokale ndaj të rinjve 
dhe organizatave rinore në fushat përkatëse të rregulluara me këtë ligj.  

1.3. punën vullnetare dhe edukimin joformal të të rinjve.  
1.4. udhëzimin për licencimin e qendrave rinore.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  
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1.1. Moshë rinore ose “i ri, e re - grup-mosha e të rinjve prej pesëmbëdhjetë 
(15) deri njëzetekatër (24) vjeç.  

1.2. Organizatë rinore - organizatë jofitimprurëse, të themeluar në përputhje 
me legjislacionin në fuqi, ku shumica e anëtarëve janë të rinj.  

1.3. Ministria - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe e Sportit.  
1.4. Qendër rinore - hapësira e funksionalizuar për zhvillimin e veprimit të të 

rinjve e licencuar nga drejtoria komunale përgjegjëse për rini.  
1.5. Sektor i rinisë - të gjitha organizatat qeveritare, joqeveritare, publike dhe 

private si dhe personat e tjerë fizikë dhe juridikë të angazhuar në programe 
për të mirën dhe realizimin e interesave të të rinjve.  

1.6. Program rinor - program që adreson nevojat e të rinjve, në kohëzgjatje më 
shumë se gjashtë muaj, të miratuar dhe të mbikëqyrur drejtpërdrejt nga 
drejtoria komunale përgjegjëse për rini, nëse përfshin vetëm një komunë dhe 
nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Ministrisë, përkatësisht të Departamentit 
të Rinisë si përgjegjës për rini, nëse përfshin më shumë se një komunë.  

1.7. Drejtori komunale e rinisë - drejtoria komunale e kulturës, rinisë dhe e 
sportit.  

1.8. Këshilli i veprimit të rinisë - organ i përfaqësimit rinor, i përbërë nga 
përfaqësuesit e organizatave rinore jofitimprurëse të nivelit qendror dhe 
lokal.  

1.9. Punë vullnetare e rinisë - veprimtari e rinisë e organizuar nga Institucioni 
përkatës, ku të rinjtë vullnetarisht ofrojnë kohën, punën, njohuritë, aftësitë e 
tyre pa pagesë apo shpërblim, në shërbim të komunitetit, për të mirën e 
shoqërisë. Puna vullnetare e rinisë do të njihet si përvojë pune nga Drejtoria 
Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport përkatësisht Ministria. Dëshminë për 
këtë e lëshon Institucioni përkatës. 

1.10. Edukimi joformal - veprimtari mësimore e realizuar gjatë tërë jetës, me 
qëllim të përmirësimit të njohurive, të shkathtësive dhe të kompetencës, në 
kuadër të perspektivës individuale, qytetare, shoqërore që lidhet me 
punësimin. 

 
Neni 4 

E drejta e të rinjve për vetorganizim dhe punë vullnetare 
 
1. Vetorganizohen lirisht dhe vullnetarisht në organizata dhe grupe të tjera formale 

dhe joformale, në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  
2. Marrin pjesë në të gjitha format e organizimit shoqëror, duke përfshirë të drejtën e 

votimit dhe të zgjedhjes në trupa të ndryshëm të përfaqësimit rinor. Në realizimin e 
kësaj të drejte nuk do të ketë asnjë ndërhyrje nga organet publike, përveç rastit kur 
një gjë e tillë parashihet me ligj.  

 
Neni 5 

Përgjegjësitë e të rinjve 
 
1. Të rinjtë, respektojnë parimet e paqes, të drejtësisë dhe të mirëkuptimit ndërmjet 

njerëzve që kanë për qëllim mirëqenien dhe zhvillimin në Republikën e Kosovës.  
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2. Të rinjtë, respektojnë barazinë dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve, të garantuar me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 6 

Përgjegjësitë e organeve të pushtetit qendror 
 
1. Organet e pushtetit qendror, në pajtim me Këshillin e veprimit të rinisë të Kosovës, 

mbajnë përgjegjësi:  
1.1. për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e dokumenteve përkatëse të sektorit 

të rinisë;  
1.2. për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e programeve të tjera rinore;  
1.3. për zhvillimin e procedurave dhe kritereve për avancimin dhe njohjen e 

punës vullnetare dhe të formave të tjera të veprimtarive të rinisë;  
1.4. për mbledhjen dhe ofrimin e të dhënave për pozitën e të rinjve;  
1.5. për mbështetjen e programeve për zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve në 

sektorin e rinisë;  
1.6. për ofrimin e informacioneve dhe të konsultimeve të rregullta me të rinjtë 

lidhur me politikat dhe programet rinore në vend dhe programet e këmbimit 
rinor ndërkombëtar;  

1.7. për mbështetjen e integrimit dhe të pjesëmarrjes në shoqëri të grupeve të 
margjinalizuara nëpërmjet programeve dhe fushatave;  

1.8. për sigurimin e strukturave dhe të procedurave që garantojnë pjesëmarrjen e 
rinisë dhe partneritetin ndërmjet organizatave rinore dhe Qeverisë.  

2. Qeveria me akt nënligjor do të përcaktojë ministritë kyçe, përgjegjëse për zbatimin 
e dispozitave të paragrafit 1. të këtij neni.  

 
Neni 7 

Përgjegjësitë e organeve të pushtetit komunal 
 
1. Organet e pushtetit komunal kanë përgjegjësi:  

1.1. për t’u përkujdesur për sigurimin e resurseve njerëzore dhe financiare për 
realizimin e programeve të rinisë;  

1.2. për t’u përkujdesur për sigurimin e hapësirës së duhur publike në konsultim 
me këshillin e veprimit të rinisë të komunës, ku të rinjtë planifikojnë, 
udhëheqin dhe zhvillojnë veprimtaritë e tyre rinore dhe edukimin joformal;  

1.3. për mbështetjen e organizatave rinore për edukim joformal dhe për 
veprimtari të tjera zhvillimore të inicuara nga të rinjtë;  

1.4. për zhvillimin e politikave rinore lokale në konsultim me këshillin e 
veprimit të rinisë të komunës, në përputhje me nevojat lokale;  

1.5. për sigurimin e një procesi transparent gjatë angazhimit të menaxhmentit 
për qendrën e licencuar publike rinore nga komuna përkatëse.  

 
Neni 8 

Këshilli qendror i veprimit rinor 
 
1. Këshilli qendror i veprimit rinor është organizim vullnetar i organizatave rinore që 

veprojnë në Kosovë.  
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2. Këshilli qendror i veprimit rinor është formacion këshillues për çështje rinore, që 
përfaqëson interesat e organizatave rinore tek institucionet e pushtetit qendror dhe 
te mekanizmat rinorë ndërkombëtarë.  

 
Neni 9 

Përgjegjësitë e punës së Këshillit qendror të veprimit rinor 
 
Përgjegjësitë e punës së Këshillit qendror të veprimit rinor bazohen në parimin e 
barazisë dhe të pjesëmarrjes së barabartë për të gjithë dhe rregullohen me akte 
nënligjore. 
 

Neni 10 
Këshilli lokal i veprimit rinor 

 
Këshilli lokal i veprimit rinor është formacion këshillues i organizatave rinore, që 
veprojnë në nivelin lokal dhe përfaqësojnë interesat e organizatave rinore dhe të rinjve 
tek institucionet e pushtetit lokal. 
 

Neni 11 
Përgjegjësitë e punës së Këshillit lokal të veprimit rinor 

 
Përgjegjësitë e punës së Këshillit lokal të veprimit rinor bazohen në parimin e barazisë 
dhe të pjesëmarrjes së barabartë për të gjithë, kurse rregullohen me akte nënligjore. 
 

Neni 12 
Qendrat rinore 

 
1. Qendrat rinore ofrojnë hapësirë për programet dhe veprimtaritë e të rinjve në bazë 

të statutit të tyre, ndërsa janë të hapura për të gjithë të rinjtë.  
2. Qendra rinore e licencuar nga drejtoria komunale përgjegjëse për rini, sipas llojit 

dhe natyrës së saj, duke marrë parasysh strukturën, programet dhe mundësitë për 
përmbushjen e detyrave që lidhen me zhvillimin fizik, mental, shoqëror dhe 
shpirtëror të të rinjve, ofron hapësirë, resurse dhe mundësi për zhvillimin e 
veprimtarive edukative joformale, si dhe të veprimtarive të tjera të planifikuara nga 
të rinjtë.  

3. MKRS-ja, me vendim të veçantë, në pajtim me Këshillin e veprimit të rinisë, do të 
përcaktojë udhëzimin për licencimin e një qendre rinore.  

4. Drejtoria komunale përgjegjëse për rini, pas konsultimit me Këshillin e veprimit 
rinor lokal, do të licencojë me vendim komunal qendrat rinore, në përputhje me 
udhëzimin e këtij neni.  

5. Këshilli i veprimit rinor lokal do t’i shqyrtojë hollësisht të gjitha mundësitë dhe 
mënyrat për sigurimin e hapësirave publike, të mjeteve financiare, përkatësisht të 
burimeve komunale, me qëllim të mbështetjes së qendrave rinore në secilën 
komunë dhe, në veçanti, në zona rurale me numër të madh të të rinjve.  
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Neni 13 
Pjesëmarrja e të rinjve në politikat sektoriale 

 
1. Institucionet e Kosovës, secila në fushëveprimin e vet, sigurojnë pjesëmarrje të të 

rinjve dhe ndikim në procesin e vendimmarrjes.  
2. Pjesëmarrja e të rinjve në politikat sektoriale bëhet në këto fusha:  

2.1. arsim;  
2.2. punësim;  
2.3. shëndet publik;  
2.4. çështje sociale;  
2.5. kulturë, sport dhe rekreacion;  
2.6. edukim qytetar dhe demokraci;  
2.7. ambient, planifikim hapësinor dhe zhvillim rural.  

 
KREU II 

PUNA VULLNETARE E TË RINJËVE DHE EDUKIMI JOFORMAL 
 

Neni 14 
Puna vullnetare e të rinjve 

 
1. Puna vullnetare e të rinjve do të shërbejë si vlerë me interesa dhe përfitim për 

shoqërinë.  
2. Organizues të punës vullnetare mund të jenë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, 

që punojnë për të mirën e shoqërisë.  
3. Është e ndaluar që puna vullnetare e të rinjve të shfrytëzohet për qëllime dhe 

objektiva përfituese personale ose familjare.  
4. Puna vullnetare e të rinjve nuk paguhet.  
5. Puna vullnetare e të rinjve harmonizohet me kualifikimin e vullnetarëve të rinj.  
6. Puna vullnetare nuk duhet të dëmtojë shëndetin e vullnetarëve të rinj.  
7. Puna vullnetare e të rinjve nuk duhet t’i kufizojë detyrat dhe obligimet lidhur me 

shkollimin, studimin ose arsimimin profesional e vullnetar të të rinjve.  
8. Puna vullnetare e të rinjve do t’u mundësojë vullnetarëve të rinj që të arrijnë 

perspektivën, përkatësisht të përmirësojnë përvojat profesionale të aftësive dhe 
praktikat vullnetare.  

9. Puna vullnetare e të rinjve rregullohet me kontratën për punë vullnetare ndërmjet 
organizatorit dhe vullnetarit të ri dhe duhet të njihet si përvojë pune, e cila do të 
konsiderohet si përparësi në rast të konkurrimit për punësim.  

10. Ministria nëpërmjet një akti nënligjor rregullon zbatimin e paragrafëve 1-9 të këtij 
neni.  

 
Neni 15 

Edukimi joformal 
 
1. Edukimi joformal realizohet në të gjitha fushat, si kërkesë nga të rinjtë në pajtim 

me ligjet ekzistuese të Republikës së Kosovës.  
2. Edukimi joformal inkurajohet që të mbështesë zhvillimin, përgjegjësinë e 

qytetarëve të vetëdijshëm, në përputhje me parimet në interes të demokracisë, të 
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humanitetit dhe të tolerancës, të mbrojtjes së mjedisit, të identitetit historik, të 
zhvillimit kulturor, të ndryshimeve ndërkulturore, të dialogut shoqëror dhe politik, 
të kujdesit shëndetësor dhe të edukimit fizik, për punësim dhe promovim për të 
rinjtë.  

3. Edukimi joformal inkurajohet me dhënien e certifikatave nga MKRS-ja për 
pjesëmarrësit në trajnim.  

4. Edukimi joformal zbatohet sipas parimeve të lartpërmendura në përputhshmëri me 
nxjerrjen e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Kulturës, të Rinisë dhe të 
Sportit dhe në bashkëpunim me të gjitha ministritë përkatëse.  

 
Neni 16 

Aktet normative të organizatave rinore 
 
Aktet e brendshme normative të organizatave rinore duhet të jenë në përputhje të plotë 
me dispozitat e këtij ligji dhe me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 17 
Evidencimi 

 
Këshilli qendror i veprimit rinor, këshilli lokal i veprimit rinor dhe organizatat rinore, 
bëjnë evidencimin e anëtarëve të tyre. 
 

Neni 18 
Bashkëpunimi 

 
1. Organizatat rinore realizojnë bashkëpunim të mirëfilltë dhe gjithëpërfshirës në 

nivelin qendror dhe lokal, por edhe me organizatat e tjera jofitimprurëse, duke 
përfshirë edhe organizatat rinore ndërkombëtare, në përputhje me këtë ligj dhe 
legjislacionin në fuqi.  

2. Organizatat rinore realizojnë bashkëpunimin sipas paragrafit 1. të këtij neni edhe 
me subjektet ekonomike, me qëllim të integrimit dhe të ndihmesës së tyre në 
veprimtaritë rinore, si me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, që merren me 
çështje rinore, duke përfshirë edhe mediat e shkruara dhe elektronike. 

3. Organizatat rinore dhe të gjitha format e tjera të organizimit të të rinjve, 
veprimtaritë e tyre i zhvillojnë sipas këtij ligji. 

 
Neni 19 

Dispozitat kalimtare 
 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji do të nxirren jo më vonë se gjashtë (6) muaj, 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 20 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) dite pas publikimit ne Gazetën Zyrtare te 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-145 
30 shtator 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-029-2009, datë 19.10.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 60 / 05 NËNTOR 2009 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9 të dt. 15 majit 2001 mbi Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet 5.1 (dh), 
5.7, 9.1.26.(a), 9.3.2, 9.3.3.; 
 
Nisur nga të drejtat dhe detyrat e të gjitha institucioneve të edukimit fizik dhe të sportit, 
që të miratojnë kornizën ligjore për veprimin dhe sjelljen e tyre si dhe të drejtat e 
qytetarit për të zhvilluar veprimtarinë sportive; 
 
Miratoi ligjin vijues: 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Me këtë Ligj rregullohet organizimi, kushtet dhe mënyrat e zhvillimit të veprimtarive 
sportive, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e bartësve të tyre, si dhe çështjet e tjera me 
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rëndësi për këto veprimtari veçanërisht themelimi, regjistrimi dhe menaxhimi i 
organizatave sportive. 
 

Neni 2 
 
Të gjithë personat, pa dallim moshe, gjinie, kombësie, përkatësie politike, racore, 
fetare, pavarësisht nga mundësitë fizike e mentale, pavarësisht nga niveli shoqëror ose 
ekonomik i tyre, e gëzojnë të drejtën e marrjes me veprimtari sportive. 
 

Neni 3 
 
3.1. Veprimtari sportive mund të zhvillojnë, organizatat sportive dhe personat e tjerë 

juridik dhe fizik. 
3.2. Personat e tjerë juridikë dhe fizikë, sipas këtij Ligji, janë të gjithë ata persona që 

janë të regjistruar, si të tillë, për zhvillimin e veprimtarive sportive. 
 

Neni 4 
 
Aktivitetet politike dhe religjioze janë të ndaluara në organizatat të cilat zhvillojnë 
veprimtari sportive. 
 

II. PËRKUFIZIMET THEMELORE 
 

Neni 5 
 
Sipas këtij Ligji, sportive konsiderohet, arsimimi sportiv dhe aktivitetet sportive të 
orientuara në arritjen e rezultateve në garat sportive, si dhe, 

- veprimtaritë për zhvillimin e trupit dhe lojërat e të gjitha grupmoshave;  
- ripërtëritja sportive;  
- sporti korektues;  
- veprimtaritë e personave profesionalë që përgatisin pjesëmarrës për garat 

sportive;  
- veprimtaritë e personave që marrin pjesë në organizimin dhe udhëheqjen e 

garave sportive e të shfaqjeve të tjera sportive. 
 

Neni 6 
 
Sipas këtij Ligji: 
6.1. .Veprimtari sportive, konsiderohen veprimtaritë të cilat kanë për qëllim, 

zhvillimin e aftësive psiko-fizike për arritjen e rezultateve sportive në garat e të 
gjitha niveleve dhe të të gjitha grupmoshave. 

6.2. Edukim fizik konsiderohet formimi psiko-fizik i nxënësve, studentëve dhe 
qytetarëve të tjerë për mirëqenie të shëndoshë të tyre.  

6.3. Sport amator, konsiderohet veprimtaria sportive mbi parimin e vullnetarizmit.  
6.4. Sport profesionist, konsiderohet veprimtaria e sportistëve, të cilët zhvillojnë 

aktivitete sportive në mënyrë profesioniste dhe që janë të pajisur me kontratë me 
klubin përkatës nga i cili edhe financohen.  
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6.5. Organizatë sportive, konsiderohet çdo organizëm që zhvillon veprimtari 
sportive.  

6.6. Klub sportiv, konsiderohet organizata sportive, që ka si qëllim të vetin, 
zhvillimin e veprimtarisë sportive në një njësi administrative-territoriale të 
Kosovës.  

6.7. Federatë e sportit, konsiderohet organizata sportive, si shoqatë qytetare, që ka si 
qëllim të vetin organizimin, zhvillimin dhe përhapjen e sportit në degë të 
caktuara, në gjithë territorin e Kosovës.  

 
Neni 7 

 
7.1. Veprimtaria sportive, nxitet e drejtohet nga personat fizikë e juridikë, 

njëkohësisht mbështetet nga organet përgjegjëse për edukimin fizik dhe sportin, 
nëpërmjet subvencioneve e lehtësive fiskale.  

7.2. Përkufizimet më të plota, rreth lehtësive fiskale, përcaktohen me akte nënligjore, 
tënxjerra në përputhje me ligjet përkatëse.  

 
Neni 8 

 
8.1. Ministria përkatëse, përcakton politikat e përgjithshme të zhvillimit të sportit, në 

përputhje me prioritetet e masovizimit dhe të ngritjes së cilësisë së tyre. Ajo 
krijon kushtet infrastrukturale, financiare dhe kadrovike për përmbushjen e 
objektivave të caktuara.  

8.2. Ministria përkatëse autorizon Institutin e Kulturës fizike ose ndonjë subjekt 
tjetër profesional, që të bëjë më përcaktimin e kritereve për zhvillimin e 
veprimtarisë sportive dhe zbatimin e politikave të edukimit fizik dhe të sportit.  

8.3. Me shkeljen e të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga aktet e tyre normative 
dhe nga ky Ligj, organizatat sportive dhe të gjithë subjektet e tjerë të sportit, 
përgjigjen para organeve të caktuara kompetente.  

 
III. INTERESI PUBLIK PËR VEPRIMTARINË SPORTIVE 

DHE MBËSHTETJA INSTITUCIONALE E SAJ 
 

Neni 9 
 
Çdo banor i Kosovës gëzon të drejtën e marrjes me veprimtari sportive. 
 

Neni 10 
 
Veprimtaria sportive, paraqet një fushë të rëndësishme të interesit publik e kosovar, e 
cila zhvillohet mbi bazë të vullnetarizmit ose të profesionalizmit. 

 
Neni 11 

 
11.1. Organet përgjegjëse për edukimin fizik dhe të sportit, janë të detyruara që të 

angazhohen për të zhvilluar veprimtarinë sportive si fushë të interesit publik e 
kosovar.  
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11.2. Interesi publik e kosovar i veprimtarisë sportive realizohet me sigurimin e të 
gjitha rrethanave dhe kushteve, e veçanërisht me mjete për programet në shkallë 
të vendit, me planifikimin, ndërtimin, mbajtjen e objekteve sportive, përcaktimin 
dhe zbatimin e politikave që nxisin, zhvillojnë dhe përparojnë këtë veprimtari.  

 
Neni 12 

 
Veprimtaritë sportive, në mënyrë të veçantë përfshijnë veprimtaritë me interes të 
përgjithshëm dhe lokal në të gjitha degët sportive dhe programet për realizimin e tyre. 
 

Neni 13 
 
Institucionet publike të të gjitha niveleve, veçanërisht ato, që me këtë Ligj shpallen 
kompetente, kujdesen për trajtimin, mirëmbajtjen dhe mbështetjen financiare të 
edukimit fizik dhe të sportit. 
 

Neni 14 
 
Edukimi fizik dhe sportiv, është i paprekshëm dhe autonom në planifikimin dhe 
zhvillimin e tij. 
 

Neni 15 
 
Organizatat sportive dhe të gjithë subjektet e tjerë, të edukimit fizik dhe të sportit, 
përcaktojnë projektet për zhvillimin e edukimit fizik dhe të sportit për të gjithë, 
përfshirë këtu gjinitë dhe grupet e ndryshme etnike, nga zhvillimi i aktivitetit masiv e 
deri te niveli më i lartë. 
 

Neni 16 
 
Edukimi fizik dhe sporti për të gjithë mbartin vlera te veçanta dhe kombëtare, ku si të 
tilla, janë në vëmendjen e vazhdueshme të institucioneve publike të të gjitha niveleve, 
veçanërisht të atyre që shpallen kompetente në përputhje me këtë Ligj dhe për zbatimin 
e tij. 
 

Neni 17 
 
Organizatat sportive, mbi bazën e Strategjisë së Zhvillimit të Sportit në Kosovë, 
ofrojnë kontributin e vet në kujdesin për shëndetin dhe zhvillimin social të vlerave të 
sportit, përmes tolerancës, miqësisë, bashkëpunimit, dhe parimeve të tjera të Kartës 
Olimpike dhe të Kartës Europiane të Sporteve. 

 
Neni 18 

 
Organizatat sportive, janë të obliguara të merren me zgjidhjen e problemeve më 
emergjente të sportit, duke marrë masa adekuate për përballimin e tyre, veçanërisht 
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duke u konsultuar e shfrytëzuar mendimin e kuadrove të specializuara dhe duke 
zgjeruar hapësirat menaxhuese institucionale të sportit. 
 

Neni 19 
 
19.1. Për kryerjen e punëve me interes publik e kosovar, për edukimin fizik e të 

sportit, Ministria përkatëse nxjerrë Programin për Zhvillimin e Edukimit Fizik 
dhe të Sportit për periudhën katër vjeçare. 

19.2. Në Program, në mënyrë të veçantë përcaktohen: 
- nevojat e edukimit fizik, të sportit dhe prioritetet e zhvillimit të tyre; 
- kualifikimi profesional i kuadrit; 
- stimulimi i talentëve të rinjë;  
- projektimi dhe sigurimi i investimeve në objektet sportive;  
- mjetet e nevojshme për realizimin e interesit publik e kosovar në edukimin 

fizik dhe sportiv. 
19.3. Në Program, në mënyrë të veçantë, përcaktohen nevojat e edukimit fizik dhe 

sportiv të personave me aftësi të kufizuara. 
 

IV. QËLLIMET DHE SYNIMET E SPORTIT 
 

Neni 20 
 
Qëllimet dhe synimet e sportit janë: 

- nxitja dhe zhvillimi i sportit masiv për të gjithë;  
- ngritja e vazhdueshme e cilësisë së sportit profesionist;  
- strukturimi i organizatave sportive, me qëllim të saktësimit të funksionit 

publik e kosovar të sportit; 
- institucionalizimi i sportit sipas përvojave europiane dhe më gjerë; 
- ndërtimi i infrastrukturës sportive në aspektin social të saj;  
- njohja dhe kultivimi i përvojave më të mira bashkëkohore, që synojnë 

ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës dhe integrimin e tij në sportin 
europian e botëror; 

- përshtatja e praktikave më të mira menaxhuese bashkëkohore në sport etj.  
 

V. ASOCIACIONI OLIMPIK I KOSOVËS  
 

Neni 21 
 
Asociacioni Olimpik i Kosovës (AOK) është institucioni më i lartë sportiv kosovar, që 
përfshinë organizata dhe shoqata anëtare të sporteve në Kosovë. 
 

Neni 22 
 
AOK është i organizuar në përputje me interesat e zhvillimit të sportistëve dhe të 
sportit në Kosovë. 
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Neni 23 
 
AOK organizon, drejton, bashkërendon zhvillimin e sportit olimpik dhe sporteve të 
tjera të njohura, si dhe aktiviteteve lidhur me to në bashkëpunim me organizatat e 
sportit dhe ato publike, bazuar në vendimet e saj si dhe rregullat dhe procedurat e 
miratuara në përputhje me këtë Ligj. 
 

Neni 24 
 
24.1. Qeveria (Ministria) do t’i përkrahë aktivitete e AOK-ut në kuadër të mundësive 

buxhetore.  
24.2. Asnjë organizatë sportive nuk mund ta përdorë dhe keqpërdorë emrin e AOK-ut.  
 

Neni 25 
 
Struktura organizative e AOK-ut përfshin Kosmisionin për Arbitrazh në Sport (KAS), i 
cili punon në përputhje me aktet dhe standardet e aplikueshme ndërkombëtare të 
arbitrazhit në sport. 
 

Neni 26 
 
Në kuadër të AOK-ut funksionon Komisioni i Arbitrimit Sportiv (KAS) në pajtim me 
aktet përkatëse të KAS-it ndërkombëtar. 
 

VI. FEDERATAT E SPORTIT 
 

Neni 27 
 
Federatat e sportit, themelohen dhe funksionojnë në përputhje me dispozitat e këtij 
Ligji,statuteve dhe të rregulloreve të tyre të brendshme, të nxjerra në përputhje me këtë 
Ligj, si dhe të përshtatur me statutet e federatave ndërkombëtare përkatëse të sportit. 
 

Neni 28 
 
Federatat e sportit në strukturën e tyre të menaxhimit duhet të përfshijnë të dy gjinitë, 
të gjitha grupet etnike dhe minoritetet. 
 

Neni 29 
 
29.1. Federata e Sportit, i zhvillon aktivitetet e veta bazuar në politikat dhe në 

pajtueshmëri me programin e tyre të punës. 
29.2. Ministria përkatëse do të mbikëqyrë politikat sportive të Kosovës, të realizuara 

nga federatat e sportit. 
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Neni 30 
 
30.1. Federatat e sportit, janë të detyruara t’i publikojnë vendimet e tyre. 
30.2. Federatat e sportit, mund të zhvillojnë procedurë disiplinore ndaj anëtarëve të 

tyre. 
30.3. Federatat e sportit, zhvillojnë kontroll për zbatimin e normave të statutit, të 

akteve të tjera të brendshme dhe të atyre ndërkombëtare, duke u bazuar në 
parimet e përgjithshme dhe normat konkrete të së drejtës. 

30.4. Po qe se, vendimet e federatave të sportit janë në kundërshtim të hapur me aktet 
normative të tyre dhe me këtë Ligj, atëherë organet përfaqësuese dhe personat 
përgjegjës, dalin para organeve kompetente të drejtësisë, të cilat mund ta 
anulojnë zbatimin e vendimeve dhe të marrin masa përkatëse ndaj personave 
udhëheqës. 

 
Neni 31 

 
31.1. Miratimi i statuteve të federatave të sportit u shërben si autorizim për të marrë e 

përdorë emrin me qëllim të funksionimit si federata të sportit. 
31.2. Kriteret dhe procedurat përkatëse, për marrjen e lejes dhe për funksionimin e 

federatave të sportit, i përcaktojnë organet profesionale, të autorizuara nga 
Ministri përkatës. 

 
Neni 32 

 
32.1. Për një degë të caktuar sportive, për tërë territorin e Kosovës, themelohet dhe 

vepron një federatë e vetme e licencuar. 
32.2. Nxënësit, studentët dhe personat me aftësi të kufizuara, mund të themelojnë 

federatat e tyre në degë të caktuara sportive. 
 

Neni 33 
 
33.1. Federatat e sportit, veprojnë mbi bazën e amatorizmit. 
33.2. Federatat e sportit, mund t’i paguajnë profesionistët dhe këtë e përcaktojnë në 

aktet e tyre normative. 
33.3. Federatat e sportit, mund të marrin ndihmë nga Ministria përkatëse, nga 

donatorët dhe nga sponzorët. 
33.4. Federatat e sportit, munden që, brenda rregullave të miratuara në organet e veta, 

nga fondet e veta, shpërblejnë sportistët cilësorë, për rezultatet e arritura 
sportive. 

 
VII. KLUBET SPORTIVE 

 
Neni 34 

 
Klubet sportive themelohen dhe funksionojnë në bazë të këtij Ligji dhe të akteve 
normative të federatave përkatëse. 
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Neni 35 
 
Klubet sportive mund të jenë publike ose private. Klubet publike regjistrohen si 
organizata joqeveritare, ndërsa klubet private regjistrohen në bazë të ligjeve përkatëse 
në Kosovë. 
 

Neni 36 
 
Klubet sportive publike, veprimtarinë e tyre e bazojnë në subvencionet financiare 
buxhetore ose lokale, si dhe në donacionet nga personat fizikë dhe juridikë. 
 

Neni 37 
 
37.1. Klubet sportive private, themelohen me iniciativa të lira të anëtarëve të tyre dhe, 

regjistrohen në federatat përkatëse. 
37.2. Përkufizimet më të plota do të bëhen me aktet nënligjore, të nxjerra në bazë të 

ligjeve të veçanta. 
 

VIII. PJESËMARRËSIT NË VEPRIMTARITË SPORTIVE 
 

Neni 38 
 
Sipas këtij Ligji, pjesëmarrës në veprimtari sportive janë: 

- sportistët e të gjitha grupmoshave;  
- veprimtarët sportivë;  
- pjesëmarrësit e tjerë;  
- adhuruesit e sportit, si spektatorë.  

 
Neni 39 

 
39.1. Veprimtaritë sportive, zhvillohen mbi baza amatore dhe profesionale. 
39.2. Sportistët të cilët veprimtaritë sportive i zhvillojnë profesionalisht, të gjitha të 

drejtat dhe detyrat për marrëdhënie pune, i realizojnë në klubin sportiv, si 
punëdhënës, në mënyrën e përcaktuar me Ligjin e Punës, me marrëveshjen 
kolektive dhe me kontratën individuale. 

 
Neni 40 

 
40.1. Ministria autorizon trupin profesional që t’a bëjë kategorizimin e sportistëve 

sipas standardeve ndërkombëtare. 
40.2. Mund të përcaktohen tri kategori sportistësh, të cilat veprimtarinë sportive e 

Zhvillojnë profesionalisht: sportistë të kategorisë botërore; sportistë të 
kategorisë ndërkombëtare dhe sportistë të kategorisë së vendit. 

40.3. Verifikimin e dy kategorive të para, në bazë të propozimit të Trupit profesional, 
e bën Ministria përkatëse, ndërsa verifikimin e kategorisë së sportistëve të 
kategorisë së vendit, e bëjnë federatat përkatëse të sportit. 

40.4. Rezultatet sportive, përbëjnë kriterin themelor për kategorizimin e sportit dhe të 
sportistëve. 
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40.5. Ministria përkatëse merr përsipër përkujdesjen materiale dhe profesionale për 
sportistët kulminantë. 

 
Neni 41 

 
41.1. Sportistëve të cilët veprimtarinë sportive e zhvillojnë mbi baza amatore klubi 

sportiv obligohet t’u sigurojë kompenzim material. 
41.2. Sportistët amatorë marrin edhe shpërblime të tjera për rezultate të arritura 

sportive, sipas kushteve të përcaktuara me aktet e klubit sportiv. 
 

Neni 42 
 
42.1. Sportisti nuk ka të drejtë të bëjë kontratë me një klub sportiv në të njejtën kohë 

kur është i lidhur me kontratë me klubin tjetër sportiv. 
42.2. Çdo shkelje e kësaj dispozite dënohet sipas sanksioneve të përcaktuara me këtë 

Ligj. 
 

Neni 43 
 
Mënyra e kalimit të sportistëve profesionistë, dhe e sportistëve amatorë, përcaktohet 
me rregulloret e federatave të sporteve përkatëse, në përputhje me normat e federatave 
ndërkombëtare. 
 

Neni 44 
 
Konfliktet lidhur me respektimin e kontratave në mes të klubeve sportive, nëse nuk 
zgjidhen përmes federatave përkatëse, zgjidhen nga gjykatat kompetente. 
 

IX. MARRËDHËNIET SPORTIVE ME JASHTË 
 

Neni 45 
 
Në asociacionet sportive ndërkombëtare, mund të anëtarësohet vetëm një federatë 
sportive nga një sport i caktuar, që vepron në mbarë territorin e Kosovës. 
 

Neni 46 
 
Klubet sportive, mund të kontaktojnë dhe të lidhin marrëveshje për gara jasht vendit, 
sipas pëlqimit të federatave të sporteve përkatëse. 

 
Neni 47 

 
Sportistët e zgjedhur në ekipin përfaqësues, kanë të drejtën e grumbullimit e të trajtimit 
të veçantë për takimet zyrtare ndërkombëtare të të gjitha niveleve. 
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Neni 48 
 
48.1. Sportistët e ekipit përfaqësues të Kosovës, në çdo sport, paraqiten me embleme 

dhe me fanelat me kombinim të njëjtë ngjyrash. 
48.2. Ekipi përfaqësues ka selektorin e vet të cilin e zgjedhë federata përkatëse. 
 

X. RAPORTI I ORGANEVE PËRGJEGJËSE PËR SPORTIN 
DHE I ORGANIZATAVE SPORTIVE 

 
Neni 49 

 
49.1. Organizata sportive, mund të zhvillojë veprimtari sportive, po qe se i përmbushë 

kushtet e përcaktuara me këtë Ligj, të cilat, qysh më parë i publikon Ministria 
përkatëse dhe organet përgjegjëse të pushtetit lokal. 

49.2. Organizata sportive, mund të fillojë ta zhvillojë veprimtarinë sportive, kur 
organi përgjegjës vërteton se janë përmbushur kushtet për të cilat i lëshon 
vendimin përkatës. 

49.3. Po qe se organizata sportive, zhvillon veprimtarinë sportive, pa marrjen e 
vendimit përkatës, organi përgjegjës, nisë procedurën para gjykatës kompetente 
për pushimin e veprimtarisë së saj. 

 
Neni 50 

 
50.1. Ministria përkatëse, në mënyrë të veçantë e mbikëqyrë: 

- përmbushjen e kushteve për realizimin e detyrave me rëndësi publike dhe 
kosovar për sportin;  

- shpenzimin e mjeteve publike;  
- menaxhimin dhe shfytëzimin e objekteve sportive publike;  
- përmbushjen e standardeve dhe parimeve për realizimin e programeve në 

shkallë të vendit;  
- përmbushjen e kushteve për organizimin e garave sportive ndërkombëtare 

për të cilat jep pëlqimin;  
- përmbushjen e standardeve për kontrollimet mjekësore të përkohshme dhe 

periodike; 
- keqpërdorimin ose shkeljen e të drejtave të sportistëve dhe të klubeve 

sportive, 
- rregullsinë e punës së federatave të sporteve. 

50.2. Mbikëqyrja, ushtrohet nga komisioni përkatës profesional të cilin e emëron 
Ministria. 

50.3. Organi mbikëqyrës mund t’ia ndalojë organizatës sportive ose individit, 
zhvillimin e veprimtarisë sportive ose t’i shqiptojë masa të tjera, në përputhje 
me këtë Ligj. 

50.4. Kundër vendimeve të shqyrtuara mund të ushtrohet e drejtë e ankesës në KAS të 
AOK-ut në afat prej15 ditësh. Palët e pakënaqura në vendimet e KAS-it mund të 
ankohen në Komisionin e Arbitrimit Sportiv Ndërkombëtar. 
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XI. EDUKIMI FIZIK DHE SPORTI NË SHKOLLA DHE NË UNIVERSITET 
 

Neni 51 
 
Rinia shkollore dhe studentore, e gëzojnë të drejtën, që gjatë shkollimit dhe studimit të 
mirren me edukim fizik dhe sport në shkollë dhe në universitet. 
 

Neni 52 
 
52.1. Edukimi fizik dhe sporti në shkolla dhe në universitet, kanë për synim: 

- zhvillimin e veprimtarive të edukimit fizik dhe të sportit me qëllim të 
krijimit të kushteve për një gjendje të mirë shëndetësore, fizike dhe të 
lëvizjeve psiko-motorike të tyre; 

- përballimin e pasivitetit dhe apatisë së nxënësve dhe studentëve në planin 
intelektual, emocional, lëvizor e shoqëror; 

- orientimin shkollor dhe universitar të nxënësve dhe studentëve, sipas 
prirjeve e aftësive të tyre; 

- ndalimin e përdorimit të duhanit, alkoolit, drogës dhe ndalimin e rritjes së 
konflikteve në shoqëri; 

- bashkërendimin e bashkëveprimin në veprimtaritë e edukimit fizik dhe të 
sportit në shkolla e në universitet; 

- inkurajimin e dëshirave, prirjeve e talenteve të nxënësve e të studentëve për 
sporte të caktuara dhe, 

- ngritjen e ekipeve të ndryshme të nxënësve dhe studentëve sipas llojeve të 
sporteve, sipas kushteve dhe mundësive të shkollave e universitetit. 

52.2. Ministria përkatëse në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë kujdeset për zhvillimin dhe edukimin fizik dhe të sportit në shkolla 
dhe në universitet. 

 
XII. KUADRI PROFESIONAL 

 
Neni 53 

 
Kuadër profesional konsiderohen personat të cilët kanë të kryer më së paku shkollimin 
e lartë sportiv universitar, përkatësisht personat që në formë të specializimit kanë 
arritur shkallë të duhur kualifikimi profesional. 
 

Neni 54 
 
Kuadri i huaj profesional, mund të angazhohet në udhëheqjen e treningut sportiv dhe të 
ndeshjeve sportive në vend, nëse i plotëson kushtet sipas nenit 53 të këtij Ligji. 
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XIII. OBJEKTET DHE MJEDISET SPORTIVE 
 

Neni 55 
 
Objektet dhe mjediset sportive mund të jenë: 

- publike dhe 
- private. 

 
Neni 56 

 
Përkatësia e objekteve dhe e mjediseve sportive, përcaktohen me vendim të veçantë të 
organit përgjegjës për sportin. 
 

Neni 57 
 
Objektet dhe mjediset sportive janë private, atëherë kur ndërtohen tërësisht nga 
personat privatë. 
 

Neni 58 
 
Objektet dhe mjediset sportive në pronësi publike qeverisen nga organi përgjegjës për 
sportin.Objektet dhe mjediset e tjera sportive qeverisen nga pronarët ligjorë të tyre. 
 

Neni 59 
 
Ndalohet ndryshimi i destinimit të objekteve dhe mjediseve sportive. 
 

XIV. MBROJTJA SHËNDETËSORE DHE PËRDORIMI I SUBSTANCAVE 
DHE METODAVE STIMULUESE NË SPORT 

 
Neni 60 

 
60.1. Personat të cilët në klubet sportive aktivisht zhvillojnë veprimtari sportive, janë 

të detyruar që t’i nënshtrohen kontrollit mjekësor. 
60.2. Kontrolli mjekësor përfshinë, vizitën mjekësore përpara fillimit të ndeshjes, 

ndërsa kontrollin sistematik gjatë kohës së pjesëmarrjës në veprimtari sportive. 
60.3. Numrin e kontrollimeve sistematike, e përcakton secila federatë sportive, më së 

paku një herë në vit. 
 

Neni 61 
 
Kontrollin shëndetësor të pjesëmarrësve në veprimtari sportive, e kryen mjeku 
specialist i mjekësisë sportive në ambulancat përkatëse. 
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Neni 62 
 
Çdo person, i cili në një klub sportiv, aktivisht zhvillon veprimtarinë sportive, pajiset 
me kartelë mjekësore. 
 

Neni 63 
 
Përdorimi i substancave dhe metodave të ndaluara stimuluese, si dhe nxitja për 
përdorimin e tyre, dënohen sipas normave ndërkombëtare të pranuara nga federatat e 
sporteve përkatese, të përfshira në aktet normative të tyre. 
 

Neni 64 
 
Kosova ka komisionet përkatëse të specializuara të cilat merren me edukimin, 
propagandën, luftën dhe kontrollin për kundërstimulimin në sportin e Kosovës. 
 

XV. FINANCIMI 
 

Neni 65 
 
65.1. Bazën e financimit të sportit dhe të nevojave publike e kosovare, e përbëjnë 

mjetet financiare që sigurohen nga buxheti i Kosovës. 
65.2. Komunat i formojnë fondet e veta për financimin e sportit. 
65.3. Programin e nevojave publike e kosovare në sport, në bazë të propozimit të 

Ministrisë përkatëse, e miraton Qeveria e Kosovës. 
65.4. Pjesa tjetër e financimit të sportit realizohet në bazë të të ardhurave që personat 

juridikë dhe fizikë, të cilët zhvillojnë veprimtari sportive, realizojnë me 
zhvillimin e kësaj veprimtarie, nëpërmjet kuotave të anëtarësisë, nga lojërat e 
fatit dhe burimet e tjera që ndihmojnë veprimtarinë e rregullt të organizatave 
sportive. 

65.5. Mjetet plotësuese për financimin e sportit, mund të sigurohen nëpërmjet 
reklamave dhe sponsorizimit. 

 
XVI. REKLAMA DHE SPONSORIZIMI 

 
Neni 66 

 
Shoqëritë tregtare dhe prodhuese kanë të drejtën që të hyjnë në marrëdhënie me 
organizatat sportive me qëllim reklamimi ose sponsorizimi. 
 

Neni 67 
 
67.1. Marrëdhëniet në mes të shoqërive tregtare dhe prodhuese, me organizatat 

sportive, përcaktohen me kontratë. 



 
Ligjet administrative 

 490 

67.2. Lehtësitë tregtare që mund t’i gëzojnë shoqëritë tregtare dhe prodhuese, që 
sponsorojnë veprimtaritë e organizatave sportive, përcaktohen me akte 
nënligjore, të nxjerra në bazë të ligjeve përkatëse. 

 
XVII. E DREJTA RADIOTELEVIZIVE 

 
Neni 68 

 
Personi fizik a juridik, që organizon një veprimtari sportive është pronar i së drejtes së 
transmetimit në radiotelevizion për të cilin bëhet kontrata. 
 

XVIII. INFORMIMI 
 

Neni 69 
 
69.1. Për të siguruar një evidencë të rregullt dhe të saktë për gjendjen në sportin e 

Kosovës, në Ministrinë përkatëse vepron një shërbim i veçantë për mbledhjen 
dhe ruajtjen e informatave. 

69.2. Shërbimi për informata, mban evidencën (regjistrat) e sportistëve, të 
pjesëmarrësve të tjerë në veprimtaritë sportive, mban evidencën e garave 
sportive, kombëtare e ndërkombëtare, të objekteve sportive dhe të të dhënave të 
tjera me interes për sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. 

 
XIX. LUFTIMI I DHUNËS NE SPORT 

 
Neni 70 

 
Çdo shfaqje e dhunës në kuptimin e saj fizik ose moral, si fyerje, dënohet sipas 
dispozitave disiplinore të federatave sportive, Ligjit për Kundërvajtje, dhe Ligjit Penal 
të Kosovës. 
 

Neni 71 
 
Ndalohet mbajtja dhe përdorimi i fishekëzjarreve dhe armëve të të gjitha llojeve, në 
objektet dhe mjediset sportive. 
 

Neni 72 
 
Ndalohet tregtimi dhe përdorimi i pijeve alkoolike në objektet dhe mjediset sportive. 
 

Neni 73 
 
73.1. Ndalohet duhani në objektet dhe mjediset e mbyllura sportive. 
73.2. Personat që shkelin këtë dispozitë, largohen nga objektet dhe mjediset e 

mbyllura sportive. 
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Neni 74 
 
74.1. Personi që merr pjesë në veprimtarinë sportive, në cilësinë zyrtare (gjyqtari, 

vëzhguesi etj.) është i paprekshëm. 
74.2. Çdo cenim ose synim për cenim të personit që merr pjesë në veprimtarinë 

sportive, në cilësinë zyrtare, konsiderohet cenim ose synim për cenim i personit 
zyrtar dhe, ndiqet në procedurë disiplinore ose penale. 

 
Neni 75 

 
75.1. Ruajtja e rendit publik në objektet dhe mjediset sportive, është kompetencë e 

policisë. 
75.2. Organizatori i një veprimtarie sportive, është i detyruar, që për këtë veprimtari të 

njoftojë policinë tri ditë para zhvillimit të veprimtarisë në territorin e të cilit ajo 
zhvillohet. 

 
XX. DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 76 

 
76.1. Me dënim me gjobë, në shumë prej 1000-5000 €, dënohen organizatat sportive: 

- nëse kryejnë veprimtari sportive pa marrjen e pëlqimit nga organi 
përgjegjës; 

- nëse merren me organizimin politik e fetar; 
- nëse veprimtaritë sportive i kryejnë në objekte sportive të papërshtatshme 

dhe me kuadër të paspecializuar profesonal. 
76.2. Për shkelje të Ligjit nga alineja e mësipërme, përveç dënimit me gjobë, mund të 

shqiptohen edhe masa të ndalimit të veprimtarisë sportive për kohë të caktuar, 
prej 6 muaj deri në 3 vjet. 

 
Neni 77 

 
77.1. Me dënim me gjobë, prej 1000-5000 €, dënohet personi profesional i cili detyron 

sportistin të stërvis ose të merr pjesë në gara sportive kur nuk është i aftë për 
shkak të ndonjë lëndimi ose sëmundjeje. 

77.2. Për shkelje të Ligjit nga alineja e mësipërme, përveç dënimit me gjobë, personit 
profesional mund t’i shqiptohet edhe masa e ndërprerjes së punës së tij 
profesionale për kohë të caktuar prej 6 muaj deri në 3 vjet. 

 
Neni 78 

 
78.1. Me dënim me gjobë, prej 1000-10.000 €, dënohet personi i cili jep ose merr 

preparate stimuluese të cilat janë të ndaluara dhe të dëmshme për shëndet. 
78.2. Për shkelje të Ligjit nga alineja e mësipërme, personit mund t’i shqiptohet edhe 

masa e ndalimit të profesionit për kohë të caktuar prej 1 deri në 5 vjet. 
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Neni 79 
 
79.1. Me dënim me gjobë prej 1000-2500 euro, dënohet organizatori i garave dhe 

shfaqjeve sportive, i cili nuk siguron ndihmën e shpejtë medicinale gjatë kohës 
së mbajtjes së garave ose shfaqjeve sportive. 

79.2. Për shkelje nga alineja e mësipërme organizatorit të garave dhe shfaqjeve 
sportive mund t’i shqiptohet edhe masa e ndalimit të veprimtarisë sportive për 
kohë të caktuar prej 3 muaj deri në 1 vjet. 

 
Neni 80 

 
80.1. Në rastet e përsëritjes së shkeljeve nga të njëjtit subjekt ose individë, ndeshkimet 

mund të dyfishohen. 
80.2. Kundër vendimeve për dënime me gjobë ose për masën e ndalimit të 

veprimtarisë sportive për kohë të caktuar, në procedurat përkatëse, mund të 
ushtrohet e drejta për ankesë. 

 
XXI. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 81 

 
Me miratimin e këtij Ligji, shfuqizohen dispozitat e tjera për sportin në Kosovë. 
 

Neni 82 
 
Organizatat sportive dhe subjektet e tjerë, duhet që, në afatin prej gjashtë muajsh të 
bëjnë harmonizimin e akteve të tyre normative me këtë Ligj. 
 

Neni 83 
 
Ministria përkatëse, duhet që, në afatin prej 6 muajsh të nxjerrë aktet nënligjore në bazë 
dhe për zbatimin e këtij Ligji. 
 

Neni 84 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi, në datën e shpalljes së tij nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
28.07.2004 
UNMIK/REG/2004/26 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI III / Nr. 22 / 01 MARS 2008 
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LIGJI Nr. 04/L-075 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/24 PËR SPORT 

 
 

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. 2003/24 
PËR SPORT 

 
Neni 1 

 
Neni 1 i ligjit bazik riformulohet si vijon: 

Me ketë ligj rregullohet organizimi, kushtet dhe mënyrat e zhvillimit të 
veprimtarive sportive, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e bartësve të tyre, garat 
sportive, financimi, mbikëqyrja si dhe çështjet e tjera me rëndësi për këto 
veprimtari, veçanërisht themelimi, regjistrimi dhe menaxhimi i organizatave 
sportive. 

 
Neni 2 

 
1. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.1. riformulohet si vijon: 

Sipas këtij ligji, veprimtari sportive konsiderohet edukimi sportiv dhe aktivitetet 
sportive të orientuara në arritjen e rezultateve në garat sportive si dhe: 

2. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 1. pikat e paragrafit mbeten të pa ndryshuara. 
 

Neni 3 
 
Në nenet 10 dhe 11 të ligjit bazik togfjalëshi “Interesi publik e kosovar” 
zëvendësohet me togfjalëshin “Interesi publik shtetëror”. 
 

Neni 4 
 
1. Neni 19 i ligjit bazik paragrafi 19.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

19.1. Ministria përkatëse për sport në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të 
Kosovës, me Federatat Sportive dhe institucionet tjera kompetente harton 
Strategjinë për zhvillimin e sportit dhe planin e veprimit dhe i propozon 
Qeverisë miratimin e saj.  
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2. Neni 19 i ligjit bazik pas paragrafit 19.3. shtohen edhe dy paragraf të ri 19.4. dhe 
19.5. me tekstin si vijon:  
19.4. Me Strategjinë për zhvillimin e sportit dhe planin e veprimit përcaktohen 

detyrat dhe përgjegjësitë e organeve qendrore dhe lokale të Komitetit 
Olimpik të Kosovës, të Komitetit Paraolimpik, të Federatës sportive të të 
shurdhërve, të Federatave sportive të Kosovës dhe shoqatave sportive.  

19.5. Organet e përcaktuara sipas paragrafit 19.4. të këtij neni i raportojnë me 
shkrim Ministrisë përkatëse për Sport mbi realizimin e detyrave të dhëna 
brenda afateve të përcaktuara ne Strategjinë për zhvillimin e sportit dhe 
planin e veprimit. 

 
Neni 5 

 
Neni 20 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Qëllimet dhe synimet e organizimit të veprimtarive sportive janë: 

- masivizimi dhe zhvillimi i sportit për të gjithë;  
- ngritja e vazhdueshme e cilësisë së sportit profesionist;  
- strukturimi i organizatave sportive, me qëllim të saktësimit të funksionit publik 

shtetëror të sportit;  
- shfrytëzimi i përvojave më të mira bashkëkohore, që synojnë 

ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës dhe integrimin e tij në sportin 
evropian e botëror.  

 
Neni 6 

 
Titulli i Kreut V. “Asociacioni Olimpik i Kosovës” zëvendësohet me tekstin “ 
Komiteti Olimpik i Kosovës” 
 

Neni 7 
 
Neni 21 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
21.1. Komiteti Olimpik i Kosovës është institucioni me i lartë sportiv joqeveritar, ku 

bashkohen federatat sportive, shoqatat sportive dhe shoqatat tjera, veprimtaria e 
të cilave është me rëndësi për zhvillimin e sportit dhe në harmoni me statutin 
dhe rregulloret e tij.  

21.2. Komiteti Olimpik i Kosovës krijon kushte për zhvillim të papenguar të sportit 
dhe të lëvizjes olimpike në Republikën e Kosovës dhe është i pavarur në 
veprimtarinë e tij.  

 
Neni 8 

 
Neni 22 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

Komiteti Olimpik i Kosovës funksionon në bazë të parimeve të lëvizjes olimpike, 
të Kartës Olimpike dhe nevojave të lëvizjes olimpike. Komiteti Olimpik i Kosovës 
me aktet e veta përcakton organizimin e brendshëm, funksionimin dhe mënyrën e 
punës, anëtarësimin dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe obligimeve, 



 
Ligji Nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 për sport 

 495 

mënyrën e përdorimit dhe mbrojtjes së simboleve dhe shenjave të Komitetit 
Olimpik Ndërkombëtar dhe të Komitetit Olimpik të Kosovës. 

 
Neni 9 

 
Neni 23 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
23.1. Komiteti Olimpik i Kosovës nxitë dhe përcjellë zhvillimin e sportit në 

Republikën e Kosovës, si dhe:  
- merr pjesë në propozimin dhe realizimin e masave për përparimin dhe 

zhvillimin e sportit;  
- kontribuon dhe merr pjesë në organizimin e lojërave olimpike dhe garave 

tjera ndërkombëtare sportive, përcakton nomenklaturën e sporteve, 
bashkërendon aktivitetet e federatave sportive, shoqatave sportive për 
realizimin e Strategjisë për zhvillimin e sportit dhe planit te veprimit; 

- vepron në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sportive dhe 
Institucionet tjera përkatëse në përparimin e punës shkencore në sport dhe 
ndihmon në aftësimin dhe përparimin e kuadrit profesional;  

- kontribuon për arritjen e rezultateve kulmore të sportistëve të Kosovës dhe 
pjesëmarrjen e tyre në ekipet sportive kombëtare në lojërat olimpike, në 
kampionatet evropiane dhe botërore dhe garat tjera ndërkombëtare;  

- ndihmon lidhjen e Republikës së Kosovës nëpërmjet sportit me shtetet tjera 
për afrim më të madh me popujt tjerë,për afrimin e sportistëve dhe 
pjesëmarrësve tjerë në manifestimet sportive;  

- angazhohet për promovimin e parimeve olimpike dhe normave etike e 
morale në sport si dhe mbrojtjen e simboleve dhe shenjave të Komitetit 
Olimpik Ndërkombëtar dhe Komitetit Olimpik të Kosovës;  

- përfaqëson sportin e Kosovës para Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, 
organizatave dhe shoqatave sportive përkatëse ndërkombëtare në kuadër të 
lëvizjes olimpike.  

23.2. Statutet e anëtarëve të Komitetit Olimpik të Kosovës, duhet të jenë në harmoni 
me statutin e tij.  

 
Neni 10 

 
Neni 24 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
24.1. Mjetet financiare për veprimtarinë e Komitetit Olimpik të Kosovës, deri në 

njohjen nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, sigurohen nga Buxheti i Kosovës 
nëpërmjet Ministrisë përkatëse për Sport.  

24.2. Aktivitetet e Komitetit Olimpik të Kosovës, përkrahen financiarisht nga 
Ministria përkatëse për Sport dhe nga burimet tjera të parapara me këtë ligj.  

24.3. Republika e Kosoves njeh vetëm një Komitet Olimpik të Kosovës dhe asnjë 
organizatë tjetër nuk mund të marrë atributet e Komitetit Olimpik të Kosovës.  

 
Neni 11 

 
Neni 25 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
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25.1. Në kuadër të Komitetit Olimpik të Kosovës, si trup i pavarur për arbitrim në 
sport, funksionon Këshilli i Arbitrazhës Sportive dhe Gjykata e Arbitrazhës 
Sportive për zgjidhjen e kontesteve lidhur me sportin.  

25.2. Këshilli i Arbitrazhës Sportive vendos për kërkesën dhe shqyrtimin e 
jashtëzakonshëm të vendimeve të federatave sportive, të shoqatave sportive, të 
klubeve kundër të cilave janë shtjerrur ose nuk ekzistojnë mjete tjera të 
mbrojtjes juridike.  

25.3. Këshilli i Arbitrazhës Sportive kryen mbikëqyrjen e përgjithshme të punës së 
gjykatës së arbitrazhes sportive dhe jep mendime juridike në kërkesat e 
Komitetit Olimpik të Kosovës ose me propozim të federatave sportive të 
Kosovës, klubeve dhe shoqatave sportive.  

25.4. Gjykata e Arbitrazhës Sportive vendos lidhur me kërkesën e palëve të cilat janë 
pajtuar me kompetencën e kësaj gjykate në kontestet e krijuara gjatë 
veprimtarisë sportive, për të drejtat me të cilat disponojnë lirisht, nëse me ligj 
nuk është përcaktuar ndryshe.  

25.5. Me aktet e brendshme Komiteti Olimpik i Kosovës rregullon kompetencën, 
përbërjen, funksionimin, organizimin dhe procedurën për Këshillin e 
Arbitrazhes Sportive dhe për Gjykatën e Arbitrazhës Sportive. 

 
Neni 12 

 
Neni 26 i ligjit bazik titullohet dhe teksti i dispozitës ndryshohet dhe riformulohet si 
vijon: 
 

Neni 26 
Komitetit paraolimpik i Kosovës, Federata sportive e të shurdhërve 

dhe olimpiada speciale e Kosovës 
 
26.1. Federatat Sportive të personave me aftësi të kufizuara bashkohen në Komitetin 

paraolimpik të Kosovës, respektivisht në Federatën sportive të të shurdhërve, 
ndërsa institucionet dhe personat tjerë juridik me qëllim të praktikimit të 
aktiviteteve specifike sportive e rekreative të personave me aftësi të kufizuara 
bashkohen në Olimpiadën speciale të Kosovës me status të Federatës sportive 
kombëtare.  

26.2. Sportistët e kategorizuar me aftësi të kufizuara dhe të shurdhrit, i gëzojnë të 
drejtat nga neni 40 paragrafit 1. të ligjit bazik.  

 
Neni 13 

 
1. Neni 33 i ligjit bazik paragrafi 33.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

33.1. Federatat e Sportit veprojnë mbi bazën e këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi. 
2. Neni 33 i ligjit bazik pas paragrafit 33.4. shtohet një paragraf i ri 33.5. me tekstin si 

vijon: 
33.5. Federatat e Sportit janë të obliguara që të kryejnë auditimin e pavarur në çdo 

fund vit. 
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Neni 14 
 
Neni 40 i ligjit bazik paragrafi 40.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
40.1. Ministria përkatëse për Sport në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të 

Kosovës bëjnë kategorizimin e sporteve dhe sportistëve me rregullore të veçantë 
sipas standardeve ndërkombëtare.  

40.2. Kategorizimi i sporteve dhe sportisteve bëhet në bazë të rezultateve të arritura 
në:  
- Lojërat Olimpike dhe Paraolimpike;  
- Kampionate Botërore;  
- Kampionate Evropiane;  
- Kampionate Ballkanike;  
- Lojërat Mesdhetare;  
- Kampionate Vendore.  

40.3. Sportisti i kategorizuar evidentohet në regjistrin e sportistëve të kategorizuar dhe 
të njëjtit i lëshohet vendimi me shkrim, kundër të cilit mund të parashtrohet 
ankesë në Ministrinë përkatëse për Sport në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve.  

40.4. Ministria përkatëse për Sport financon përgatitjen e sportistëve të ekipit 
kombëtar për pjesëmarrje në gara sportive ndërkombëtare.  

40.5. Mënyrën e shpërblimit të fituesve të kampionateve kombëtare të Kosovës në 
kategorinë e seniorëve e përcakton Ministria përkatëse për Sport me akt 
nënligjor.  

40.6. Me propozim të Federatës, Ministria përkatëse për Sport ndanë bursa për 
shpresat olimpike të cilat rregullohen me akt nënligjor.  

40.7. Me propozim të Ministrisë përkatëse për Sport Qeveria e Kosovës nxjerrë akt 
nënligjor për përcaktimin e vlerës së shpërblimeve të sportistëve të kategorizuar.  

40.8. Me propozimin e Ministrisë përkatëse për Sport, Qeveria e Kosovës ofron 
mbështetje të përhershme financiare për sportistet të cilët kanë fituar medalje në 
lojërat olimpike, në kampionatet botërore, kampionatet evropiane.  

 
Neni 15 

 
1. Neni 50 i ligjit bazik paragrafi 50.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

50.1. Ministria përkatëse për Sport, në mënyrë të veçantë mbikëqyrë:  
- përmbushjen e kushteve për realizimin e interesit publik me rëndësi për 

sportin kosovar.  
2. Neni 50 i ligjit bazik pikat tjera të paragrafit 50.1. mbeten të pa ndryshuara në 

ligjin bazik.  
3. Neni 50 i ligjit bazik paragrafi 50.3. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:  

50.3. Organi mbikëqyrës i Ministrisë përkatëse për Sport në përputhje me ketë ligj 
shqipton masa disiplinore ndaj personave dhe organizatave sportive. 

4. Neni 50 i ligjit bazik paragrafi 50.4. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
50.4. Themelimi, përbërja dhe kompetencat e Organit Mbikëqyrës përcaktohen 

me akt nënligjor. 
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Neni 16 
 
Neni 51 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
51.1. Me qëllim të realizimit të aktiviteteve sportive të nxënësve, këshilli shkollor në 

shkolla fillore dhe të mesme themelon ekipet sportive shkollore, pa status 
juridik, të cilat shfrytëzojnë me prioritet hapësirat Shkollore. Këshilli Shkollor 
në shkolla fillore dhe të mesme, organizon garat sportive në bashkëpunim me 
Federatën e Sportit Shkollor.  

51.2. Ministritë përkatëse për Sport dhe Arsim, me memorandum të përbashkët 
përcaktojnë mënyrën e themelimit, detyrat, fushëveprimin dhe financimin e 
organizimit të sportit shkollor si dhe obligohen për zbatimin e tyre.  

 
Neni 17 

 
Neni 52 i ligjit bazik paragrafi 52.2. fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 18 
 
Pas nenit 52 të ligjit bazik shtohen edhe dy nene të reja 52A dhe 52B me tekstin si 
vijon: 
 

Neni 52A 
Sporti universitar 

 
52.1. Në kuadër të universiteteve të Kosovës mund të formohen shoqatat sportive të 

studentëve.  
52.2. Me qëllim të realizimit të aktiviteteve sportive të Studenteve, këshilli studentor 

nëpër fakultete themelon ekipet sportive studentore, pa status juridik, të cilat 
shfrytëzojnë me prioritet hapësirat universitare.  

52.3. Ekipet sportive studentore, mund të themelojnë shoqatën e sporteve universitare.  
 

Neni 52B 
Sporti rekreativ 

 
52.1. Personat fizik dhe juridik mund të themelojnë klubet sportive rekreative me 

qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit.  
52.2. Shoqatat e sportit rekreativ mund të formohen nga më së paku pesë klube 

sportive rekreative.  
 

Neni 19 
 
Neni 53 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
53.1. Fakulteti i shkencave sportive përgatitë kuadro mbi shkollimin e kuadrit sportiv.  
53.2. Kuadër profesional konsiderohen personat fizik të cilët në bazë të kualifikimeve 

përkatëse bëjnë programin, trajnimin e përgatitjeve sportive, rekreacionit sportiv 
dhe edukimit sportiv siç janë: trajnerët, personat e aftësuar për punë në sport, 
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personat që marrin pjesë në udhëheqjen dhe organizimin e garave sportive, 
gjyqtarët sportiv, delegatët sportiv, kontrollorët sportiv dhe menaxherët sportiv.  

 
Neni 20 

 
Neni 56 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
Pronësia e objekteve dhe e mjediseve sportive, përcaktohet me ligjet në fuqi. 
 

Neni 21 
 
Neni 61 i ligjit bazik, paragrafi 61.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
61.1. Kontrollin shëndetësor të pjesëmarrësve në veprimtari sportive e kryen mjeku 

specialist i mjekësisë sportive në Qendrat e Mjekësisë Sportive të licencuar nga 
Ministria e Shëndetësisë. 

 
Neni 22 

 
Neni 63 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

Qeveria e Kosovës me propozim të Ministrisë përkatëse për Sport, themelon 
Agjencinë e Kosovës anti doping. 

 
Neni 23 

 
Neni 64 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

Organizimi, funksionimi, përgjegjësitë dhe struktura organizative e Agjencisë së 
Kosovës anti doping përcaktohen me akt nënligjor të Ministrisë përkatëse për 
sport. 

 
Neni 24 

 
1. Neni 65 i ligjit bazik paragrafët 65.1., 65.2. dhe 65.3. ndryshohen dhe 

riformulohen si vijon: 
65.1. Bazën e financimit të sportit dhe të nevojave publike e shtetërore, e përbëjnë 

mjetet financiare që sigurohen nga buxheti i Kosovës.  
65.2. Komunat nga buxheti i tyre ndajnë mjete për financimin e sportit.  
65.3. Planin e Veprimit për financimin e veprimtarive sportive me interes publik 

shtetëror, në bazë të propozimit të Ministrisë përkatëse për Sport, e miraton 
Qeveria e Kosovës.  

2. Neni 65 i ligjit bazik pas paragrafit 65.5. shtohen edhe dy paragraf të ri 65.6. dhe 
65.7 me tekstin si vijon: 
65.6. Komiteti Olimpik dhe Federatat e Sporteve obligohen qe të dorëzojnë planin 

e aktiviteteve dhe planin vjetor financiar në bazë të kërkesës dhe afatit të 
caktuar nga Ministria.  

65.7. Ministria përkatëse për Sport në bazë të shkallës së plotësimit të interesit 
publik ndanë mjetet financiare për Komitetin Olimpik dhe Federatat e 
Sportit.  
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Neni 25 
 
Neni 67 i ligjit bazik, paragrafi 67.2. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

67.2. Lehtësirat tatimore që mund t'i gëzojnë personat fizik dhe juridik, që 
sponsorojnë veprimtaritë e organizatave sportive, përcaktohen me ligjin për 
sponzorizim dhe donacione në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit dhe në 
përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Neni 26 

 
Neni 70 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
70.1. Sjellja e dhunshme huligane në terrenet sportive të hapura dhe të mbyllura që ka 

për qëllim pengimin e zhvillimit të aktiviteteve, ndëshkohet në bazë të 
dispozitave të legjislacionit në fuqi.  

70.2. Kurdisjet e qëllimshme të rezultateve nga ana e klubeve, federatave dhe akterëve 
tjerë sportiv me qëllim të përfitimit nga rezultati i kurdisur, ndëshkohen në bazë 
të dispozitave të legjislacionit në fuqi.  

70.3. Dëmtimi apo prishja e qëllimshme e objekteve sportive të hapura apo të 
mbyllura nga personat fizik apo juridik, ndëshkohet në bazë të dispozitave të 
legjislacionit në fuqi.  

70.4. Garat Sportive të karakterit Zyrtar sigurohen nga Policia e Kosovës. Ky aktivitet 
i Policisë kompensohet sipas legjislacionit në fuqi.  

 
Neni 27 

 
Neni 71 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

Mbajtja dhe përdorimi i fishekzjarrëve dhe armëve të të gjitha llojeve në objektet 
dhe mjediset sportive të hapura dhe të mbyllura, ndëshkohet në bazë të dispozitave 
të legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 28 

 
Neni 76 i ligjit bazik, paragrafi 76.1. shuma e dënimeve të parapara prej “njëmijë 
(1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro” zëvendësohet me shumën e dënimeve prej 
“tremijë (3.000) deri shtatëmijë (7.000) Euro”. 
 

Neni 29 
 
Neni 77 i ligjit bazik, paragrafi 77.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
77.1. Me dënim me gjobë, prej dymijepesëqind (2.500) deri pesëmijë (5.000) Euro, 

dënohet personi profesional i cili detyron sportistin të stërvitet ose të merr pjesë 
në gara sportive kur nuk është i aftë për shkak të ndonjë lëndimi ose sëmundjeje. 

 
Neni 30 

 
Neni 78 i ligjit bazik, paragrafi 78.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
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79.1. Me dënim me gjobë, prej pesëmijë (5.000) deri dhjetëmijë (10.000) Euro, 
dënohet personi i cili jep ose merr preparate stimuluese të cilat janë të ndaluara 
dhe të dëmshme për shëndet. Personat e tillë dënohen edhe me ndalimin e 
ushtrimit të profesionit për kohë të caktuar prej një (1) deri në tri (3) vjet. 

 
Neni 31 

 
Neni 79 i ligjit bazik, paragrafi 79.1. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
79.1. Me dënim me gjobë prej dymijepesëqind (2.500) deri pesëmijë (5.000) Euro 

dënohet organizatori i garave dhe shfaqjeve sportive, i cili nuk siguron 
personelin mjekësor për ndihmën e parë gjatë kohës së mbajtjes së garave ose 
shfaqjeve sportive. 

 
Neni 32 

 
Neni 81 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
81.1. Me miratimin e ligjit për ndryshim plotësimin e ligjit për sport, shfuqizohen 

dispozitat e mëparshme të ligjit për sportin 2003/24 në Kosovë, në pikat ku është 
bërë ndryshim plotësimi si dhe aktet nënligjore që preken me këto ndryshime.  

81.2. Me miratimin e ligjit për ndryshim plotësimin e ligjit për sport dhe pas miratimit 
të akteve nënligjore relevante, shfuqizohen aktet nënligjore të nxjerrura në bazë 
të Ligjit të mëparshëm: Udhëzimi Administrativ nr. 01/2005 për Themelimin 
dhe Regjistrimin e Klubeve Publike dhe Private të Sportit, Udhëzimi 
Administrativ nr. 02/2005 për Regjistrimin dhe Licencimin e Federatave dhe 
Shoqërive Sportive, Udhëzimi Administrativ nr. 03/2005 për Institucionet e 
mjekësisë sportive, Udhëzimi Administrativ nr. 04/2005 për Organizimin dhe 
Funksionimin e Asociacionit Olimpik të Kosovës si dhe Udhëzimi 
Administrativ nr. 05/2005 për Mbikëqyrjen e punës administrative dhe 
profesionale në klubet dhe federatat e sportit. 

 
Neni 33 

 
Neni 82 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

Organizatat sportive dhe subjektet e tjerë, duhet që, në afatin prej gjashtë (6) 
muajsh të bëjnë harmonizimin e akteve të tyre normative me ndryshim plotësimin 
e këtij ligji. 

 
Neni 34 

 
Neni 83 i ligjit bazik ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 
83.1. Ministria përkatëse për Sport bën mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së Ligjit për 

Sport nr: 2003/24 dhe të këtij ligji.  
83.2. Ministria përkatëse për Sport, duhet që në afatin prej gjashtë (6) muajsh të 

nxjerrë aktet nënligjore në bazë të dispozitave për ndryshim plotësim të këtij 
ligji.  

83.3. Institucionet e ndikuara në këtë ligj, sipas mundësive buxhetore të lejuara me 
Ligjin Vjetor të Buxhetit i përmbushin obligimet e tyre.  
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Neni 35 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-075 
21 dhjetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-003-2012, datë 06.01.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 02 / 20 JANAR 2012, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të 15 majit mbi Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet 
5.1(h),5.7,9.1.26(a),9.3.3,dhe 
 
Me qëllim të promovimit të zhvillimit të një rrjeti modern të rrugëve në Kosovë, duke 
siguruar që përmbajtja e rregullave të cilat ndikojnë në ndërtimin e rrugëve, mbrojtjen, 
mirëmbajtjen, qeverisjen, financimin dhe mbikëqyrjen e tyre të zhvillohen dhe 
zbatohen në përputhshmëri të plotë me përvojat më të mira ndërkombëtare, 
 
Aprovon: 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Me këtë ligj rregullohet pozita juridike e rrugëve publike, ndërtimi, mirëmbajtja e 
rrugëve, masat mbrojtëse, qeverisja, financimi dhe mbikëqyrja e rrugëve publike. 
 

Neni 2 
 
“Person i Autorizuar” e ka kuptimin e një personi i cili autorizohet që të ndërmarrë 
veprime të caktuara në përputhje me atë që përcakton ky ligj; 
“Rrugë” e ka kuptimin e një sipërfaqeje të tërë të ndonjë drejtimi të përcaktuar për 
komunikacion; 
“Ndërtimi” e ka kuptimin e ndërtimit ose rindërtimit të rrugës dhe bërjen e ndonjë 
pune tjetër të domosdoshme për ta vënë rrugën në gjendje të sigurtë për shfrytëzim nga 
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automjetet, por nuk përfshinë mirëmbajtjen; 
“Vlerësimi mbi efektet në mjedis” e ka kuptimin e një studimi gjithëpërfshirës mbi 
efektet e mundshme të ndikimit të ndonjë zhvillimi të propozuar të rrugës në mjedis; 
“Rrugë Lokale” e ka kuptimin e rrugës publike zyrtarisht të kategorizuar si rrugë 
lokale, që lidh hapësirat e banueshme brenda vendbanimeve të një komune; 
“Mirëmbajtja” e ka kuptimin e mbajtjes dhe riparimit të një rruge ose ndonjë pune 
tjetër të domosdoshme që ta mbaj rrugën në gjendje të mirë; 
“Rrugë Magjistrale” e ka kuptimin e rrugës publike zyrtarisht të kategorizuar si një 
rrugë magjistrale, që lidhë qytetet e mëdha dhe të cilat mund të shërbejnë si lidhje me 
rajonet jashtë Kosovës; 
“Ministria” e ka kuptimin e Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit; 
“Komuna” e ka kuptimin e përkufizimit të Komunës siç parashihet në Rregullore të 
UNMIK-ut 2000/45; 
“Rrugë Publike” e ka kuptimin e rrugës magjistrale, regjionale, lokale dhe rrugës në 
vendbanime me të drejtë të drejtimit për komunikacion publik; 
“Autoriteti i Rrugës Publike” e ka kuptimin e autoritetit administrativ përkatës të 
emëruar nga Ministria për rrugë magjistrale dhe regjionale dhe Komuna për rrugë 
lokale dhe rrugë në vendbanime; 
“Rrugë Regjionale” e ka kuptimin e një rruge publike zyrtarisht të kategorizuar si një 
rrugë regjionale, që lidh dy e më tepër qytete të mëdha; 
“Rrugë Lidhëse” e ka kuptimin e një rruge që lidh stacionet hekurudhore, aeroportet, 
terminalet ose hapësirët e banimit me rrugët publike që është e njohur zyrtarisht nga 
Ministria si e tillë; 
“Brez Mbrojtës Rrugor” e ka kuptimin e hapësirës të përcaktuar nga Ministria anash 
rrugës, ku kufizimet në lidhje me shfrytëzimin e saj janë zbatuar me qëllim të 
përfshirjes të brezit rrugor dhe atij mbrojtës të rrugëve publike; 
“Rrugë e Pakategorizuar” e ka kuptimin e çdo rruge që nuk është rrugë publike, 
pronari i së cilës është një banor apo grup banorësh, dhe nuk është nën përgjegjësinë e 
Ministrisë, por e cila është jozyrtarisht e shfrytëzuar nga këmbësorët, automjetet dhe 
jeteve tjera lëvizëse që lëvizin anash në hapësirën e pashënuar; 
“Zonë Urbane” e ka kuptimin e teritorit nën juridiksionin e Komunës kufijtë e së cilës 
janë caktuar me shenja të rrugëve; dhe 
“Peshat dhe Dimensionet” e ka kuptimin e parametrave specifik në peshë, gjatësi, 
gjerësi dhe lartësi të automjeteve. 
 

Neni 3 
 
Rruga publike është për përdorim të përgjithshëm dhe sferë interesi për Kosovën. 

 
KREU II 

RRUGËT PUBLIKE 
 

Neni 4 
 
4.1. Rrugët publike kategorizohen në:  

a) Rrugë magjistrale,  
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b) Rrugë regjionale,  
c) Rrugë lokale dhe  
d) Rrugë në vendbanime.  

4.2. Statusi i rrugëve magjistrale dhe regjionale nuk është i prekur (i goditur) kur 
këto rrugë kryqëzojnë hapësirët urbane.  

 
Neni 5 

 
5.1. Ministria është autoritet për rrugë publike magjistrale e regjionale.  
5.2. Komuna është autoritet për rrugë publike lokale dhe ato në vendbanime.  
5.3. Ministria mban një regjistër i cili përmbanë evidencën e të gjitha rrugëve publike.  
5.4. Ministria është e obliguar të informoj Qeverinë për kryerjen e kategorizimit të 

rrugëve.  
 

Neni 6 
 
6.1. Ministria për rrugë magjistrale dhe regjionale dhe Komuna rrugë lokale mund:  

a) Të caktoj rrugë të veçanta për qëllime të veçanta.  
b) Të ndaj një klasë të veçantë të rrugëve në nënklasë.  

6.2. Sipas shfrytëzimit të tyre, rrugët publike mund të jenë të destinuara për 
pjesëmarrës në komunikacionin rrugor (për automjete motorike, biçikleta, 
këmbësorë dhe shfrytëzues të tjerë), ose vetëm për automjete motorike. 

 
Neni 7 

 
7.1. Ministria mund të kategorizoj cilën do rrugë publike ekzistuese ose ndonjë rrugë 

të propozuar publike si rrugë magjistrale ose si rrugë regjionale.  
7.2. Komuna mund të kategorizojë ndonjë rrugë ekzistuese të pakategorizuar si rrugë 

lokale.  
7.3. Ministria nxjerr akt të veçantë mbi kategorizimin e rrugëve në pajtim me nenin 4 

të këtij ligji.  
 

Neni 8 
 
8.1. Ministria është përgjegjëse për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të rrugëve 

magjistrale dhe regjionale, ndërsa Komuna është përgjegjëse për rrugët lokale 
dhe ato në vendbanime.  

8.2. Komuna duhet të kërkoj këshilla nga Ministria për menaxhimin, mirëmbajtjen 
dhe ndërtimin e rrugëve lokale dhe atyre të vendbanimeve. 

8.3. Ministria me akte të veçanta përcakton rregullat specifike dhe kompetencat e 
Departamentit të Infrastrukturës rrugore të Ministrisë dhe të Drejtorisë së rrugëve. 

 
Neni 9 

 
9.1. Komuna me kërkesë të Ministrisë bënë eksproprijimin e çfarëdo pjese të tokës, 

përrua, ujëra, kanal, gardh ose mur, marrja dhe përvetësimin i të cilave Ministria 
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mendon se është e nevojshme për shfrytëzim, ndërtim, ose mirëmbajtjen e 
rrugëve magjistrale dhe regjionale.  

9.2. Komuna bënë eksproprijimin e çfarëdo pjese të tokës, përrua, ujëra, kanal, gardh 
ose mur, marrja dhe përvetësimi i të cilave, është e nevojshme për shfrytëzim, 
ndërtim ose mirëmbajtjen e rrugëve lokale.  

9.3. Kur Ministria ose Komuna duhet të eksproprioj ndonjë pjesë të tokës, përrua, 
ujëra, kanal, gardh ose mur në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, atë duhet ta 
zbatoj në bazë të Ligjit mbi Eksproprijimin.  

 
Neni 10 

 
Mirëmbajtja dhe ndërtimi i rrugëve publike do të financohet nga përvetësimet e 
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. Gjatë përcaktimit të shumave të përvetësimeve në 
fjalë, Kuvendi do të marrë parasysh si vijon”: 

a) tatimet mbi konsumimin e karburanteve  
b) tarifat e regjistrimit të automjeteve  
c) tarifat për përdorimin e rrugëve  
d) tarifat nga koncesionet  
e) donacionet për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve  

 
Neni 11 

 
Asnjë personi juridik ose fizik nuk i miratohet kërkesa për bartjen e pronësisë në rrugë 
publike ose ndaj një pjese të rrugës publike. 
 

KREU III 
MIRËMBAJTJA 

 
Neni 12 

 
Ministria nxjerr planin vjetor të mirëmbajtjes dimërore dhe verore për rrugët 
magjistrale dhe regjionale, ndërsa Komuna nxjerr planin vjetor të mirëmbajtjes 
dimërore dhe verore për rrugët lokale. 
 

Neni 13 
 
13.1. Ministria është përgjegjëse për mirëmbajtjën e shenjave të trafikut në rrugët 

magjistrale dhe regjionale, ndërsa Komuna është përgjegjëse për vendosjen e 
shenjave të trafikut në rrugët lokale.  

13.2. Ministria është përgjegjëse për mirëmbajtjen e shenjave të trafikut në 
kryqëzimet e rrugëve magjistrale dhe regjionale me linjat e hekurudhës, ndërsa 
Komuna është përgjegjëse për mirëmbajtjen e shenjave trafikut në kryqëzimet e 
rrugëve lokale me linjat e hekurudhës.  
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Neni 14 
 
Ministria për rrugë magjistrale e regjionale, ndërsa komuna për rrugë lokale mund të 
lidhin kontrata me kompanitë e besueshme të cilat janë lëndë e legjislacionit për 
prokurim. 
 

KREU IV 
NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKTIMI 

 
Neni 15 

 
Ministria nxjerr rregulla mbi kriteret teknike për ndërtimin dhe rekonstruktimin e 
rrugëve publike. 
 

Neni 16 
 
16.1. Ministria nxjerr planin vjetor të ndërtimit dhe të rekonstruktimit të rrugëve 

magjistrale dhe regjionale, ndërsa Komuna nxjerr planin vjetor të ndërtimit dhe 
rekonstruktimit të rrugëve lokale. 

16.2. Komuna informon Ministrinë mbi programin vjetor të ndërtimit të rrugëve 
lokale.  

16.3. Ministria koordinon programet e ndërtimit dhe rekonstruktimit për Autoritetet e 
rrugëve publike.  

 
Neni 17 

 
17.1. Komuna dhe pronarët e rrugëve të pakategorizuara informojnë Ministrinë lidhur 

me planin për ndërtim dhe lidhjet e rrugëve të tyre me rrugët magjistrale dhe 
regjionale. 

17.2. Pronarët e rrugëve të pakategorizuara që dëshirojnë të kenë çasje në rrugë 
magjistrale ose regjionale jashtë hapësirëve urbane duhet të sigurojnë lejën nga 
Ministria.  

 
Neni 18 

 
Ministria për rrugë magjistrale dhe regjionale, dhe Komuna për rrugë lokale, cakton 
rregulla sipas standardeve për ndërtim dhe rekonstruktim të rrugëve publike. 
 

Neni 19 
 
19.1. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor 

përgatitë një vlerësim mbi ndikimin në ambient për çfarëdo propozimi të 
zhvillimit të rrugës që ka të bëjë me ndërtimin e rrugës magjistrale ose regjionale.  

19.2. Komuna në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor 
përgatitë një vlerësim mbi ndikimin në ambient për çfarëdo propozimi të 
zhvillimit të rrugës që ka të bëjë me ndërtimin e rrugës lokale.  
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19.3. Vlerësimi i ndikimit në mjedis përgatitet në pajtim me procedurën e paraparë me 
Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit.  

19.4. Vlerësimi mbi ndikimin në ambient duhet të përmbaj, por nuk është i kufizuar 
në informacione të veçanta vijuese:  
a) një përshkrim të propozimit të ndërtimit të rrugës, duke përmbajtur 

informacione për pozitën, konstruksionin, masën, karakteristikat fizike dhe 
kriteret për përdorimin e tokës për ndërtim;  

b) të dhënat e nevojshme për të identifikuar dhe vlerësuar efektet kryesore që 
propozimi i ndërtimit të rrugës mund të ketë ndaj ambientit;  

c) një përshkrim të efekteve të mundshme të rëndësishme për ambientin lidhur 
me ndërtimin e rrugës së propozuar; dhe  

d) ku janë identifikuar efekte të kundërta ndaj ambientit, përshkrimi i masave 
të parashikuara për të penguar, redukuar dhe nëse është e mundshme për të 
rregulluar këto efekte.  

19.5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë për Ambient dhe Planifikim Hapësinor 
përgatitë rregullat e detajizuara të një vlerësimi mbi ndikimin në ambient.  

19.6. Rregullat mbi vlerësimin e ndikimit në ambient do t’i aprovoj Qeveria.  
 

Neni 20 
 
20.1. Ministria është përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut mbi rrugët e 

ndërtuara magjistrale dhe regjionale.  
20.2. Komuna është përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut mbi rrugët e 

ndërtuara lokale.  
20.3. Ministria dhe Komuna janë përgjegjëse për vendosjen e shenjave të trafikut që 

kanë lidhje me kryqëzimet e rrugëve publike me linjat hekurudhore, secila në 
fushën e kompetencave që kanë për llojin e caktuar të rrugëve.  

 
KREU V 

SHFRYTËZIMI I RRUGËVE 
 

Neni 21 
 
Kushdo që përdorë rrugën publike duhet të marrë të gjitha masat e arsyeshme që të 
shmangë: 

a) Lëndimin e çdo personi i cili përdorë rrugën publike,  
b) Dëmtimin e pronës së çdo personi, kur shfrytëzon rrugën publike dhe  
c) dëmtimin e rrugës.  

 
Neni 22 

 
22.1. Personi juridik ose fizik bën kundërvajtje nëse pa arsye dhe në kundërshtim me 

dispozitat e këtij ligji:  
a) Bllokon një rrugë publike ose vendos ndonjë material në rrugë publike; ose  
b) Pengon, ndërprenë, shkurton ose në mënyrë tjetër dëmton rrugën publike.  

22.2. Kur gjykata shpall fajtor personin juridik ose fizik për shkelje sipas paragrafi 1 
(a) dhe (b) të këtij neni ajo obligon atë që ta bëjë kthimin në gjendjen e 
mëparshme.  
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Neni 23 
 
23.1. Derisa ndërtimi ose mirëmbajtja është duke vazhduar në rrugë publike, Autoriteti i 

rrugës publike mundet ta mbyllë për trafik, për çka duhet të vendosë shenjë të 
qartë në atë pjesë të rrugës publike në të cilën puna është në kryerje e sipër.  

23.2. Personi që shfrytëzon rrugën publike afër trafikut në pajtim me paragrafin 1 të 
këtij neni e bën këtë në rrezikun e tij, ndërsa Autoriteti i rrugës publike nuk 
mbanë përgjegjësi për ndonjë dëmtim që rezulton nga shfrytëzimi i trafikut afër 
rrugës publike.  

23.3. Kur rruga publike është mbyllur sipas këtij neni, asnjë person nuk mund të hyj 
ose udhëtoj nëpër rrugë publike përveç nëse ai ose ajo:  
a) Është i/e autorizuar nga Autoritetet e rrugës publike; dhe kur  
b) Hyrjet ose udhëtimet në rrugë publike të cilat janë në funksion të detyrës 

lidhur me ndërtimin ose mirëmbajtjen e punës që është duke e kryer në atë 
rrugë publike.  

 
Neni 24 

 
Ministria nxjerr rregulla të veçanta lidhur me peshat dhe dimensionet e automjeteve të 
cilat shfrytëzojnë rrugët publike, duke përfshirë: 

a) Rregullat e veçanta për çdo kategori të automjeteve;  
b) Rregullat mbi mjetet kontrolluese për peshat e automjeteve;  
c) Dispozitat ndëshkuese për shkeljen e rregullave për peshat dhe dimensionet; 

dhe  
d) Lejen e automjeteve për transport të jashtëzakonshëm.  

 
Neni 25 

 
25.1. Pronari i automjetit me mbingarkesë i cili operon në rrugë publike kryen 

kundërvajtje dhe përgjigjet nëse vepron në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji.  
25.2. Pronarët e automjeteve munden të tejkalojnë rregullat e përcaktuara për peshat 

dhe dimensionet vetëm nëse ata posedojnë lejen nga Ministria.  
25.3. Pronari i automjetit me mbingarkesë nëse nuk posedon leje duhet të ringarkoj 

ngarkesën e tij në një automjet tjetër ose automjete tjera para se të lejohet ta 
vazhdoj udhëtimin.  

 
Neni 26 

 
26.1. Në hapësirën e përcaktuar për Brez mbrojtës rrugor askush nuk mund të hapë 

minierë, ndërtohen liqej artificial, fabrika dhe instalime të ngjajshme që mund t’i 
dëmtoj rrugët publike, brenda një distance prej:  
a) 60 metra nga rrugët magjistrale;  
b) 40 metra nga rrugët regjionale; dhe  
c) 30 metra nga rrugët lokale.  

26.2. Në hapësirën e përcaktuar për brez mbrojtës rrugor askush nuk mund të ndërtoj 
objekte, rezidenca, zyra, puse, gropa septike, transmetues elektrik dhe instalime 
të ngjajshme që mund të dëmtojnë rrugët publike brenda distancës prej:  
a) 20 metra nga rrugët magjistrale; dhe  
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b) 10 metra nga rrugët regjonale dhe lokale.  
 

Neni 27 
 
Shfrytëzimi i rrugës publike për nevoja publike të përgjithshme, si vënia e kabllove të 
telekomunikacionit, gypave të ujit dhe lidhjeve ajrore dhe nëntokësore, duhet të jetë me 
pëlqimin dhe mbikëqyrjen e Ministrisë për rrugët magjistrale dhe regjionale, dhe në 
mbikëqyrjen e Komunës për rrugët lokale. 
 

Neni 28 
 
28.1. Personat juridik dhe fizik që dëshirojnë të shfrytëzojnë ndonjë pjesë të rrugës 

magjistrale dhe regjionale, ose brezit mbrojtës rrugor që korrespondon me rrugët 
magjistrale dhe regjionale për transport të jashtëzakonshëm, duhet të marrin leje 
të veçantë nga Ministria.  

28.2. Ministria nxjerr rregulla mbi procedurën e lëshimit të lejeve për shfrytëzimin e 
ndonjë pjese të rrugës magjistrale dhe regjionale dhe brezit mbrojtës rrugor që 
korrespondon me rrugët magjistrale dhe regjionale nga personat juridik dhe 
fizik, siç parashihet në paragrafin 1 të këtij neni.  

28.3. Ministria ka të drejtë të kërkoj dhe të përcaktoj rregulla për kompenzimin e 
pagesës-provizionit nga personat juridik dhe fizik për shfrytëzimin e ndonjë 
pjese të rrugës magjistrale dhe regjionale dhe brezit mbrojtës rrugor 
korresponduese me rrugët magjistrale dhe regjionale siç parashihet në paragrafin 
1 të këtij neni.  

28.4. Ministria nxjerr rregulla të veçanta mbi kompenzimin e pagesave nga personat 
juridik dhe fizik për shfrytëzimin e pjesëve të caktuara të rrugës magjistrale dhe 
regjionale dhe brezit mbrojtës rrugor që korrespondon me rrugët magjistrale dhe 
regjionale sipas paragrafit 2 të këtij neni.  

 
Neni 29 

 
29.1. Kur ndërtimi, struktura, instalimi, shenja ose qasja në rrugën e vendosur është 

ndërtuar në tokë në kundërshtim me këtë Ligj ose rregullat e kushtet e 
përmbajtura në leje, Ministria duhet të kërkoj nga pronari që ta lëvizë, largojë, 
ose ndryshojë ndërtimin, strukturën, instalimin, shenjën ose qasjen në rrugë.  

29.2. Vërejtja sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet në formë të shkruar dhe i 
dorëzohet pronarit ose pronarëve personalisht.  

29.3. Në raste kur sendet ose objektet e ndërtuara janë në pajtim me ligjin, pronari ka 
të drejtë në kompenzim sipas procedurës gjyqësore.  

 
Neni 30 

 
30.1. Shfrytëzimi i rrugëve publike mund të jetë lëndë e pagesës të shfrytëzuesit të 

caktuar, siç do të përcaktohet me rregulla të veçanta nga Ministria.  
30.2. Tarifat e shfrytëzimit bazohen në distancën dhe kategorinë e automjetit.  
30.3. Kategoritë e automjeteve dhe tarifat e zbatueshme për secilën kategori do të 

vendosen në një udhëzim administrativ që nxirret nga Ministria në bashkëpunim 
me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.  
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KREU VI 
INSPEKTIMI 

 
Neni 31 

 
31.1. Zbatimin e dispozitave të këtij ligji si dhe të akteve tjera nënligjore i mbikëqyrë 

Inspektorati i Ministrisë.  
31.2. Ndërhyrjet në rrugë publike dhe në Brezin mbrojtës rrugor të tyre e mbikëqyrin 

inspektorët për ndërtim dhe urbanizëm në kuadër të kompetencave të tyre.  
 

Neni 32 
 
Inspektori për rrugë, ka kompetencë të mbikëqyrë mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve 
publike, në suaza të përcaktuara me dispozitat unike të bazës profesionale për 
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike. 
 

Neni 33 
 
Nëse një apo më shumë Komuna themelojnë shërbimin për mbikëqyrje të rrugëve 
lokale, Ministria mund të autorizoj një inspektor për kryerjen e detyrave të punës të 
cilat kanë të bëjnë me bazat unike profesionale për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
rrugëve lokale. 
 

Neni 34 
  
Njësia ose personi juridik do të dënohet në një shumë nga 25 e deri në 2.500 Euro nëse ai: 

a) nuk ndërmerr masa të arsyeshme për të evituar dëmtimin e një personi ose 
pronës së një personi (neni 21);  

b) dëmton një rrugë publike, hudh materiale në një rrugë publike ose 
përndyshe bën ndërhyrje në një rrugë publike (neni 22);  

c) hyn në një rrugë publike që është mbyllur, pa marrjen paraprake të 
autorizimit (neni 23);  

 
Neni 35 

 
Njësia juridike ose personi privat do të dënohet në një shumë nga 50 e deri në 5.000 
Euro nëse ai: 

a) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike pa 
leje të veçantë (neni 25);  

b) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike në 
kundërshtim me kushtet e caktuara të lejes së veçantë (neni 25);  

c) bën transportim të veçantë pa leje të posaçme (neni 28)  
d) bën trasportim të veçantë në kundërshtim me kushtet e lejes (neni 28).  

 
Neni 36 

 
Njësia ose personi juridik do të dënohet në një shumë nga 1.000 deri në 100.000 Euro nëse: 
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a) ndërton një objekt brenda distancave të caktuara në nenin 26;  
b) vendosë kabllo te telekomunikacionit, gypa uji ose struktura të ngjajshme pa 

pajtimin e Ministrisë ose Komunës (neni 27).  
 

Neni 37 
 
Të ardhurat e krijuara nga tarifat e mbledhura ose dënimet e vendosura sipas këtij ligji, 
derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. 
 

KREU VII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 38 

 
Procedurat e filluara sipas dispozitave Ligjit mbi rrugët (“Gazeta zyrtare e Kosovës” 
Nr.43/74) do të përfundojnë sipas dispozitave ligjit të aplikueshëm. 
 

Neni 39 
 
Rrugët publike regjistrohen në libra mbi tokën, në harmoni me dispozitat që rregullojnë 
librat mbi tokën. 
 

Neni 40 
 
Ministria do të rregulloj bazat e të dhënave për rrugë publike dhe do të siguroj 
përpilimin e hartave me rrugë të vizatuara publike në masë përkatëse në afat prej një 
viti, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 41 
 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji mbi rrugët (“Gazeta zyrtare e 
Kosovës” nr.43/74). 

 
Neni 42 

 
Ministria për implementimin e dispozitave të këtij ligji nxjerr akte përkatëse nënligjore. 
 

Neni 43 
 
Ky ligj hyn në fuqi pasi që të miratohet nga Kuvendi dhe në ditën e shpalljes nga 
PSSP-ja. 
 
27.06.2003 
UNMIK/REG/2003/24 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 16 / 01 SHTATOR 2007 
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LIGJI Nr. 03/L-120 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË NR. 2003/11 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke e pasur parasysh nevojën e ndryshimit dhe të plotësimit të Ligjit për rrugë nr. 
2003/11, për krijimin e kushteve që ligji të gjejë zbatim të plotë, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR RRUGË NR. 2003/11 

 
Neni 1 

 
Neni 2 ndryshohet dhe plotësohet me përkufizimet si vijon: 
“Rikonstruktim” i rrugës nënkupton, kryerjen e punimeve në rrugën ekzistuese dhe 
objektet tjera përcjellëse me këto veprime ndërrohen elementet bazë të rrugës ose 
elementet konstruktive të objekteve (urave, viadukteve etj) me qëllim të përmirësimit të 
elementeve të rrugës dhe ngritjes së nivelit të shërbimeve në rrugë; 
“Transport i jashtëzakonshëm” nënkupton qarkullimin në rrugë publike të 
automjeteve me ngarkesë boshtore, masë apo dimensione përtej masave të parapara me 
standarde teknike.“ dhe në tërë tekstin fjala: “transport i veçantë zëvendësohet me 
“Transport i jashtëzakonshëm”; 
“Mirëmbajtje” nënkupton përkujdesjen apo riparimin e rrugës dhe të objekteve të saj 
përkatëse ose të ndonjë pune tjetër të domosdoshme që të ruaj gjendjen e mirë të 
rrugës; 
Në përkufizim dhe në tërë tekstin e ligjit fjala “rrugë magjistrale” zëvendësohet me 
fjalën “rrugë nacionale”. 
“Rrugë nacionale” nënkupton rrugën publike zyrtarisht të kategorizuar si rrugë 
nacionale, e cila lidh dy e më tepër qytete dhe e cilat mund të shërbej si lidhje me 
rajonet jashtë Kosovës; 
“Rrugë publike” nënkupton sipërfaqen me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, 
e cila mund të shfrytëzohet nga pjesëmarrësit në komunikacion sipas kushteve të 
shpallura nga organi kompetent; 
“Rrugë urbane” nënkuptohet rruga publike që lidh hapësirat e banueshme brenda 
vendbanimeve të një komune. 
“Brezi rrugor” nënkupton brezin tokësor në të dy anët e rrugës nacionale dhe 
regjionale me gjerësi 2 (dy) metra, duke e matur nga pikat e skajshme të profilit tërthor 
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të rrugës dhe nga skaji i jashtëm i kanalit për largim të ujërave, për rrugët lokale brezi 
rrugor është 1 (një) metër. 
“Brezi mbrojtës rrugor” nënkupton brezin tokësor në të dy anët e rrugës në të cilin 
nuk lejohet ndërtimi i objekteve e që fillon nga skaji i jashtëm i brezit rrugor; 
“Ndërtimi” nënkupton ndërtimin komplet të ri të rrugës dhe të objekteve të tjera 
përcjellëse të rrugës; 
Në përkufizim dhe në tërë tekstin e ligjit fjala “Autostradë” zëvendësohet me fjalën 
“Autoudhë”. 
“Autoudhë” nënkupton rrugën publike posaçërisht të ndërtuar dhe destinuar vetëm për 
lëvizjen e mjeteve motorike, e cila është e shënuar me shenjë të posaçme 
komunikacioni, e cila ka sipërfaqe qarkulluese të ndarë fizikisht për lëvizje nga 
drejtime të kundërta të shiritave me gjerësi së paku 3,5 metra, varësisht nga 
konfiguracioni i terrenit, me nga një shirit për ndalje emergjente në të dy anët e 
autostradës, me gjerësi së paku 2,5 metra. 
“Organi përgjegjës për rrugë publike” nënkupton autoritetin administrativ përkatës 
të emëruar nga Ministria ose Komuna. 
“Rrugë rajonale” nënkupton rrugën publike e cila lidh qendrat me rëndësi ekonomike 
të dy apo më tepër regjioneve. 
“Rrugë lidhëse” nënkupton rrugën publike e cila lidh vendbanimet me stacionet 
hekurudhore, rrugët për aeroport, banjë shëruese, qendra rekreative parqet nacionale 
etj. 
“Rrugë e pa kategorizuar” nënkupton rrugë e cila nuk është caktuar si rrugë publike, 
por shfrytëzohet për komunikacion si rruga për shfrytëzimin e pyjeve, rruga e liqeve 
akumulues, rruga për destinim bujqësor e të ngjashme. 
 

Neni 2 
 
Neni 4 paragrafët 4.1, 4.2 dhe 4.3 ndryshohen si vijon: 
4.1. Rrjetin e rrugëve e përbëjnë: 

Aautoudha, rrugët nacionale, rrugët regjionale, rrugët lokale, rrugët në 
vendbanime, rrugët urbane, rrugët lidhëse dhe të pa kategorizuara. 

4.2. Statusi i autoudhës, rrugëve nacionale, dhe regjionale nuk mund të ndryshoi pa 
pëlqimin e Ministrisë kur këto rrugë kalojnë hapësirat urbane.  

4.3. Rruga publike përbëhet prej:  
a) konstruksionit të poshtëm dhe të epërm të rrugës;  
b) objekteve ndërtimore të rrugës (ura, viadukte, lëshesa, tunele, galerive, mure 

mbrojtëse etj.);  
c) trotuareve, shiritit për këmbësor dhe shiritit për biçikleta;  
d) objekteve për largimin e ujërave nga rruga;  
e) brezit rrugor nga të dy anët në gjerësi prej dy metrave;  
f) objekteve përcjellëse të rrugës (parkingjet, vendndalimet e automjeteve 

gjelbërimi etj);  
g) hapësirës ajrore mbi rrugët në lartësi prej 7,0 metra, profili i lirë mbi rrugët 

nacionale dhe regjionale në lartësi prej 4,50 metra kurse për autostrada 4,75 
metra nga sipërfaqja qarkulluese;  

h) sinjalizimit horizontal, vertikal dhe semaforët;  
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i) pajisjeve të rrugës (mbrojtësit elastik, mbrojtësit nga bora, rrjetat mbrojtëse, 
udhërrëfyesve, mjetet për matjen e transportit të jashtëzakonshëm të mjeteve 
motorike, pajisja për ajrosje, ndriçimi publik etj);  

j) pajisjeve për mbrojtjen e ambientit dhe pajisjeve për mbrojtje nga zhurma 
etj.  

 
Neni 3 

 
Neni 5 paragrafët 5.1 dhe 5.2 ndryshohen si vijon: 
5.1. Ministria është përgjegjëse për autoudhë, rrugë nacionale, rajonale dhe për 

rrugët lidhëse që lidhen me këto rrugë në pajtim me nenin 18.1 të ligjit.  
5.2. Komuna është përgjegjëse për rrugët lokale në pajtim me nenin 18.1 të ligjit.  
 

Neni 4 
 
Neni 6 paragrafi 6.1 zëvendësohet si vijon: 
6.1. Ministria ose Komuna sipas kompetencës që kanë, mund: 
 

Neni 5 
 
Në paragrafin 7.3 fshihen fjalët ”në pajtim me neni 4 të këtij Ligji”. 
 

Neni 6 
 
Neni 8 paragrafët 8.1 dhe 8.2 ndryshohen si vijon: 
8.1. Ministria është përgjegjëse për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të 

autoudhës, të rrugëve nacionale dhe rajonale, ndërsa komuna është përgjegjëse 
për rrugët lokale dhe urbane.  

8.2. fjala “mund” zëvendësohet me fjalën: “duhet”.  
 

Neni 7 
 
Neni 9 paragrafi 9.1 ndryshohet si vijon: 

Në nenin 9 fjala “eksproprijim” zëvendësohet me fjalën “shpronësim”. 
Në paragrafin 9.1 para fjalëve “rrugëve magjistrale” shtohet fjala “autoudhë”. 

 
Neni 8 

 
Neni 10 paragrafi 10.1 ndryshohet si vijon: 
10.1. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve publike financohet nga Buxheti i 

Konsoliduar i Kosovës duke marrë parasysh si vijon: 
 

Neni 9 
 
Nenit 12 të ligjit i shtohen edhe dy paragraf të rijë 12.2 dhe 12.3 si vijon: 
12.2. Ministria me akt nënligjor rregullon dhe përcakton llojet e punimeve, kushtet, 

kriteret bazë të mirëmbajtjes si dhe mirëmbajtjen periodike të rrugëve.  
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12.3. Në rastet e jashtëzakonshme të bllokimit të rrugëve si pasojë e ndikimit të 
faktorëve natyrorë (rrëshqitja e dheut, vërshimet, reshjet e tjera) ministri me 
procedurë urgjente duhet të urdhërojë të merren masa për rikthim të gjendjes 
normale të rrugës, si dhe për mirëmbajtjen e saj në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për menaxhimin e financave publike, me përgjegjësitë dhe me dispozitat e Ligjit 
për prokurim publik.  

 
Neni 10 

 
Emërtimi i KREU-t IV ” Ndërtimi dhe konstruktimi” zëvendësohet me “Projektimi 
ndërtimi dhe rikonstruktimi i rrugëve publike”. 
 

Neni 11 
 
Neni 16 paragrafët 16.1 dhe 16.2 ndryshohen si vijon: 
16.1. Ministria nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektim, ndërtim dhe 

rekonstruktimin e autoudhes, rrugës nacionale dhe rrugës regjionale ndërsa 
Komuna nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektimin ndërtim dhe 
rekonstruktimin e rrugëve në autoritetin e vet.  

16.2. Gjatë projektimit, ndërtimit, rikonstruktimit të rrugëve publike duhet të bëhet 
vlerësimi mbi ndikimin në mjedis në bashkëpunim me Ministrinë e mjedisit dhe 
planifikimit hapësinor.  

 
Neni 12 

 
Teksti i nenit 18 zëvendësohet me tekstin si vijon: 
18.1. Lejen për ndërtim, rikonstruktim të autoudhës, rrugës nacionale, regjionale dhe 

për objektet tjera përcjellëse të rrugës dhe për shfrytëzimin e tyre, e jep 
Ministria, ndërsa lejen për ndërtimin apo rikonstruktimin e rrugëve lokale dhe 
objekteve tjera përcjellëse si dhe për shfrytëzimin e tyre e jep Komuna. 

18.2. Lejen për ndërtimin e rrugëve publike, në kompetencë të Ministrisë, sipas Ligjit, 
e lëshon Ministria për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor në bashkëpunim me 
Ministrinë.  

18.3. Rrugët publike ndërtohen me konstruksion për pranimin e ngarkesave boshtore prej 
së paku 115 kN (11,5 tona) për një bosht të automjeteve. Në raste të veçanta rrugët 
lokale mund të ndërtohen me konstruksion për pranimin e ngarkesave boshtore të 
automjeteve më të vogla por jo më pak se 60 kN (6 tonë) për një bosht”.  

18.4. Në ura tunele, viadukte dhe objekte tjera të rrugës, gjerësia e sipërfaqes për 
qarkullimin e automjeteve nuk mund të jetë më e vogël se gjerësia e sipërfaqes 
për qarkullimin e automjeteve jashtë këtyre objekteve. Vendndalimet e 
autobusëve në rrugët nacionale dhe regjionale jashtë vendbanimeve, duhet të 
ndërtohen jashtë sipërfaqes për qarkullimin e automjeteve”.  

18.5. Kontrollimin teknik të rrugëve publike dhe objekteve të rrugëve e kryen 
komisioni profesional i caktuar nga autoriteti i cili e ka lëshuar lejen e ndërtimit.  

18.6. Kushtet dhe mënyrën e kontrollimit teknik të rrugës i përcakton Ministra me akt 
nënligjor.  
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Neni 13 
 
Emërtimi i KREU-t V “Shfrytëzimi i rrugëve” zëvendësohet me: “Shfrytëzimi dhe 
mbrojtja e rrugëve”. 
 

Neni 14 
 
Teksti i nenit 21 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si vijon: 
21.1. Rrugët publike mund të shfrytëzohen për komunikacion nga të gjithë 

pjesëmarrësit në komunikacion sipas kushteve të parapara me ligj.  
21.2. Ministria dhe komuna brenda autoritetit të tyre ndërmarrin masa për:  

a) mbrojtjen e rrugëve nga dëmtimet, objektet ndërtimore rrugore dhe 
objekteve për largimin e ujërave; 

b) mbrojtjen e sinjalizimeve;  
c) mbrojtjen e pajisjeve rrugore dhe objekteve tjera që i shërbejnë rrugës;  
d) kontrollimin e ngarkesës, ngarkesat boshtore, dimensionet e automjeteve 

dhe kontrollimi i transportit të jashtëzakonshëm;  
e) ndalimin e ndërtimeve pa leje në pjesët e rrugës dhe brezin mbrojtës rrugor;  
f) për përcaktimin e kushteve për dhënien e lejes për transportim të 

jashtëzakonshëm.  
 

Neni 15 
 
Në nenin 23 fshihet paragrafi 23.2. 
 

Neni 16 
 
Në paragrafin 26.1. dhe 26.2 fshihen fjalët “ që mund t’i dëmtoj rrugët publike brenda 
distance prej” dhe zëvendësohet me fjalët “ në distancën më të vogël se”. 

Paragrafi 26.1 plotësohet me një pikë të re: 
a) 100 metra nga autoudha. 

Paragrafi 26.2 plotësohet me një pikë të re: 
a) 40 metra nga autoudha. 

 
Neni 17 

 
Në nenit 27 pas fjalëve: “Shfrytëzimi i rrugës publike” shtohen fjalët: " pjesëve të saja, 
brezit rrugor dhe brezit mbrojtës”. 
 

Neni 18 
 
Neni 28 paragrafët 28.3 dhe 28.4 ndryshohen si vijon: 
28.3. Për shfrytëzimin e rrugës, pjesës së rrugës ose objekteve të autostradës, rrugës 

nacionale, regjionale dhe brezit rrugor të këtyre rrugëve, Ministria mund të 
kërkojë kompensim.  
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28.4. Tarifat për shfrytëzimin e pjesëve të caktuara të autostradës, rrugës nacionale 
dhe regjionale si dhe kategoritë e automjeteve dhe tarifat për secilën kategori i 
përcakton Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave 
me akt nënligjor.  

 
Neni 19 

 
Neni 29 paragrafi 29.1 ndryshohet si vijon: 
29.1. Kur është kryer ndonjë ndërtim, është vendosur ndonjë strukturë, instalim apo 

shenjë në rrugë, brezin rrugor apo në brezin mbrojtës rrugor është ndërtuar çasja 
në rrugën publike në kundërshtim me këtë ligj ose rregullat e kushtet e 
përmbajtura në leje, Ministria duhet të kërkojë nga subjekti përgjegjës që ta 
lëvizë, largojë ose ndryshojë ndërtimin, strukturën, instalimin, shenjën ose 
çasjen në rrugën publike. 

Nenit 29 i shtohen dy paragrafë të ri 29.4 dhe 29.5 si vijon: 
29.4. Rruga e cila kyçet në rrugën publike të asfaltuar duhet te ketë konstruksion të 

njëjtë me atë rrugë në gjatësi prej: 
a) pesëdhjetë (50) metra për kyçje në rrugën nacionale;  
b) tridhjetë (30) metra për kyçje në rrugën regjionale dhe  
c) njëzetë (20) metra për kyçje në rrugën lokale.  

29.5. Gjerësia e rrugës nga paragrafi 4 i këtij neni duhet të jetë së paku pesë (5) metra. 
Shpenzimet për ndërtimin dhe asfaltimin e kyçjes i heq parashtruesi i kërkesës. 

 
Neni 20 

 
Teksti i nenin 30 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
30.1. Kushdo që shfrytëzon rrugën publike, duhet të ndërmerr të gjitha masat e 

arsyeshme që të mos dëmtoi rrugën publike, pjesët e saja, pajisjet si dhe objektet 
në rrugën publike:  

30.2. Në pajtim me këtë ligj ndalohet:  
a) të dëmtohet rruga publike, objektet e rrugës, pajisjet rrugore, të ndryshohet 

forma dhe të zihet sipërfaqja e rrugës ose e pjesëve që i takojnë;  
b) të dëmtohet, të zhvendosët, të hiqet sinjalizimi rrugor dhe çfarëdo objekti 

tjetër që i takon atij;  
c) të pengohet rrjedhja e lirë e ujërave në kanalet anësore dhe në veprimet 

përkatëse të grumbullimit dhe shkarkimit të ujit;  
d) të pengohet rrjedhja e lirë e ujit e cila shkarkohet në terrenin nën nivelin e 

rrugës;  
e) të qarkullojnë kafshë në rrugë, të kullosin në brezin rrugor;  
f) të hidhet ose të grumbullohet dheu, materiale ndërtimore, mbeturina ose 

materiale të çfarëdo lloji në rrugë, brezin rrugor dhe në distancën prej pesë 
(5) metra nga brezi rrugor;  

g) të depozitohen plehra në brezin rrugor;  
h) të sillet ose të shpërndahet baltë në rrugë nëpërmjet rrotave të mjeteve që 

vijnë nga hyrjet ose degëzimet;  
i) të shfrytëzohet kanali i rrugës për ujitje të tokave për rreth;  
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j) ndotja e rrugës përmes derdhjes apo rrjedhjes së mazutit, naftës, vajrave 
motorike, betonit si dhe materialeve tjera të yndyrshme;  

k) vendosja e dritave apo mjeteve tjera ndriçuese në rrugë apo përgjatë rrugës 
të cilat do të pengonin apo rrezikonin komunikacionin;  

l) djegia me qëllim e barishtave apo hedhurina në rrugë apo në pjesët e saja:  
m) çdo lloj veprimi tjetër i cili do ta dëmtonte rrugën publike apo pajisjen 

rrugore, pengimin apo rrezikimin e komunikacionit në rrugën publike;  
n) të vendosë pengesa në rrugën publike apo mjete tjera të cilat ndikojnë në 

zhvillimin e komunikacionit;  
o) të ngas automjet motorik pa gomat e fryra apo me vemza, pa veshëse me 

sipërfaqe të rrafshëta;  
p) pa pëlqim të ekzekutohen punime jashtë brezit mbrojtës me ç`rast mund të 

ndryshohet niveli i ujërave apo ngritjen e ujërave nëntokësor ose në ndonjë 
mënyrë tjetër mund të ndikoi në rrugë, sigurinë në komunikacion apo të 
ekzekutoi në kundërshtim me kushtet e dhëna të pëlqimit;  

q) të derdhen ujëra dhe ujëra fekale;  
r) të bëhet lërimi dhe ekzekutimi i punëve bujqësore në bankina, pjerrësi dhe 

në brezin rrugor. 
 

Neni 21 
 
Teksti i nenit 32 bëhet paragraf 32.1 ndërsa nenit 32 i shtohen edhe dy paragraf i ri 
32.2 dhe 32.3, si vijon: 
32.2. Gjatë mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit inspektori i rrugës është i autorizuar: 

a) të kontrolloi dokumentacionin teknik lidhur me ndërtimin, rikonstruktimin 
dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike dhe objekteve në këto rrugë;  

b) të kontrolloi zhvillimin e punimeve në ndërtimin, rikonstruktimin, 
mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve publike;  

c) të kontrolloi materialet me rastin e zhvillimit të punimeve a janë duke u 
zbatuar standardet, normat dhe kriteret teknike gjatë ndërtimit, 
rekonstruksionit dhe mirëmbajtjes së rrugëve publike;  

d) të kontrolloi plotësimin e kushteve për personat të cilët merren me 
projektim, revizionin dhe kontrollin e dokumentacionit teknik, udhëheqjen, 
ekzekutimin e punimeve dhe mbikëqyrjen profesionale;  

e) kontrolloi me rastin e ndërtimit, rikonstruktimit të rrugës publike, pjesëve të 
saja si dhe objekteve rrugore, leja e ndërtimit dhe të konstatohet se a është 
lëshuar në mënyrë të rregullt.  

f) të kontrolloi transportin e jashtëzakonshëm, si dhe të verifikohet leja për 
këtë transport;  

g) të kontrolloi se a është punë kryesi i ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugës 
publike, pjesëve të saja dhe objekteve në rrugë duke e mbajtur librin 
inspektues dhe ditarin ndërtimor në mënyrë të rregullt;  

h) të ndërpret punimet të cilat kryhen në kundërshtim me dispozitat ligjore, 
normat dhe standardet teknike gjatë zhvillimit të punimeve dhe përdorimit 
të materialit ndërtimor në mirëmbajtjen, ndërtimin dhe rikonstruktimin e 
rrugëve publike;  
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i) të ndërpret punimet të cilat zhvillohen në afërsi të drejtpërdrejt të rrugës 
publike;  

j) të përjashtoi prej komunikacionit automjetin i cili qarkullon në rrugë 
publike pa lejen për transport të jashtëzakonshëm;  

k) të urdhëroi mënjanimin e të metave të konstatuara në rrugën publike të cilat 
e rrezikojnë zhvillimin e komunikacionit në rrugën publike;  

l) të urdhëroi ndërprerjen e punëve dhe rrënimin e objektit i cili ndërtohet në 
brezin e rrugës dhe brezin mbrojtës të rrugës publike;  

m) të urdhëroi mbi marrjen e masave për siguri të rrugës publike dhe të ndaloi 
përkohësisht komunikacionin për automjetet të cilat për shkak të peshës së 
vet të përgjithshme, dimensioneve dhe cilësive tjera teknike mund të 
shkaktojnë dëme rrugës publike ose të rrezikojnë sigurinë e qarkullimit të 
automjeteve në rrugën publike.  

n) të ndaloi komunikacionin në rrugën e ndërtuar ose të rikonstruktuar, 
objektin e rrugës, ose në një pjesë të rrugës nëse nuk është dhënë leja për 
përdorimin e rrugës publike apo objektit të rrugës publike;  

o) të ndaloi përdorimin e parkingjeve ose rrugëve lidhëse nëse janë ndërtuar pa 
lejen ose në kundërshtim me kushtet e dhëna në leje;  

p) të ndërmarr masat dhe veprimet tjera për të cilat është i autorizuar me 
dispozita të veçanta.  

32.3. Përveç çështjeve të rregulluara me këtë ligj në fushën e inspektimit, Ministria 
me akt nënligjor rregullon organizimin, kompetencat, të drejtat, përgjegjësit e 
inspektoratit dhe të inspektorit si dhe procedurat për zbatimin e këtij ligji. 

 
Neni 22 

 
Para nenit 34 emërtohet: 
 

KREU VII 
Dënimet për kundërvajtje 

 
Ndërsa: KREU VII, tani bëhet: 
 

KREU VIII 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Neni 23 

 
Teksti i nenit 34 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si vijon: 
34.1. Për kundërvajtje me gjobë prej tremijë (3.000) € deri në tridhjetëmijë (30 000) € 

dënohet personi juridik nëse: 
a) ndërton një objekt brenda distancave të caktuara në nenin 26.  
b) nëse kyçet në rrugën nacionale ose regjionale pa leje të Ministrisë (neni 17, 

paragrafi 2.);  
c) vendosë kabllo të telekomunikacionit, gypa uji ose struktura të ngjashme pa 

pajtimin e Ministrisë ose Komunës (neni 27);  
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d) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike pa 
leje të veçantë (neni 25).  

34.2. Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e 
cekura në nenin 34 paragrafi 1 të këtij neni, dënohet me gjobë prej pesëqind 
(500) € deri në tremijë (3000) €. 

 
Neni 24 

 
Teksti i nenin 35 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
35.1. Për kundërvajtje, me gjobë prej dymijë (2.000) € deri në pesëmbëdhjetëmijë (15 

000) € dënohet personi juridik nëse: 
a) shfrytëzon apo dëmton rrugën publike, pjesët e saja, pajisjet dhe objektet e 

rrugës (neni 22 dhe neni 30).  
b) nëse nuk kthen në gjendjen e mëparshme rrugën, personi i cili është shpallur 

fajtor nga gjykata sipas neni 22 dhe 30 të këtij ligji.  
35.2. Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e 

cekura në nenin 35 paragrafi 1 të këtij neni dënohet me gjobë prej treqind (300) 
€ deri në tremijë (3000) €. 

 
Neni 25 

 
Teksti i nenin 36 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
36.1. Për kundërvajtje, me gjobë prej tremijë (3000) € deri në dhjetëmijë (10.000) € 

dënohet personi juridik nëse: 
a) rrugën e cila kyçet në rrugën publike të asfaltuar nuk e ndërton në pajtim 

distancat caktuara në nenin 29 paragrafi 1, 2 dhe 3;  
b) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike në 

kundërshtim me kushtet e caktuara të lejes së jashtëzakonshme (neni 25);  
c) bënë transportim të jashtëzakonshëm pa leje të posaçme (neni 28);  
d) bënë transportim të jashtëzakonshëm ne kundërshtim me lejen (neni 28);  
e) hyn në rrugën publike e cila është mbyllur, pa marrjen paraprake të 

autorizimit (neni 23).  
36.2. Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e 

cekura në paragrafi 1 të këtij neni dënohet me gjobë prej treqind (300) € deri në 
njëmijë (1000) €. 

 
Neni 26 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-120 
12 Dhjetor 2008 
 

Shpallur me dekretin Nr. DL-075-2008, datë 30.12.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 46 / 15 JANAR 2009 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Qëllimi i këtij ligji është rregullimi dhe zhvillimi i sektorit hekurudhor, përmirësimin e 
sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimi i 
shërbimeve në tregun e sektorit hekurudhor. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj rregullon:  

1.1. funksionet dhe kompetencat e shtetit dhe të entiteteve hekurudhore që janë 
të ngarkuar me zhvillimin e sektorit hekurudhor;  
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1.2. rrjetin dhe infrastrukturën hekurudhore;  
1.3. operimet dhe shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore;  
1.4. shfrytëzuesit e infrastrukturës hekurudhore;  
1.5. sigurinë e sistemit hekurudhor;  
1.6. kërkesat e sigurisë për sistemin hekurudhor;  
1.7. interoperabilitetn e sistemit hekurudhor në Kosovë;  
1.8. modernizimin dhe ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore;  
1.9. dispozitat mbi shërbimet e transportit hekurudhor dhe  
1.10. shërbimet në interes të publikut të ofruara nga sistemi hekurudhor.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Ndërmarrja hekurudhore – cila do ndërmarrje publike apo private, 
biznesi kryesor i së cilës është ofrimi i shërbimeve të transportit hekurudhor 
për mallrat dhe/ ose udhëtarët me kërkesën që ndërmarrja duhet të siguroj 
tërheqjen; kjo gjithashtu përfshinë edhe ndërmarrjet të cilat ofrojnë vetëm 
shërbimet e tërheqjes;  

1.2. Infrastruktura hekurudhore – përshkrimi dhe rregullimi siç parashikohet 
në Kreun IV të këtij ligji.  

1.3. Infrastruktura hekurudhore e shfrytëzimit të përbashkët - infrastruktura 
hekurudhore e cila është apo duhet të bëhet e qasshme për të gjitha 
ndërmarrjet hekurudhore që i plotësojnë kushtet e qasjes;  

1.4. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore – njësia organizative që është 
përgjegjëse për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe operimin e infrastrukturës së 
shfrytëzimit të përbashkët duke përfshirë dhënien e trasesë së trenit dhe 
kërkimin e pagesës për atë shfrytëzim e gjithashtu edhe rregullimin e 
trafikut, funksionet e përmendura të menaxhimit të infrastrukturës i 
atribuohen më shumë se sa vetëm një njësie organizative;  

1.5. Konkurrenca intramodale - konkurrenca ndërmjet dy apo më shumë 
ndërmarrjeve hekurudhore në të njëjtën infrastrukturë hekurudhore;  

1.6. Licenca hekurudhore - dokumenti i cili zyrtarisht njeh aftësinë e 
ndërmarrjes për të kryer shërbimet e transportit me hekurudhë të 
përmendura në këtë dokument;  

1.7. Certifikata e sigurisë - dokumenti me anë të së cilit ndërmarrja 
hekurudhore dëshmon se i përmbush kushtet për trafik të sigurt në linja 
specifike hekurudhore apo në tërë rrjetet hekurudhore;  

1.8. Autorizimi i Sigurisë - dokumenti me të cilin menaxheri i infrastrukturës 
dëshmon se plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore të 
sigurta;  

1.9. Dokumenti i sigurisë për binarët industrial - dokumenti me të cilin 
operatori privat i binarit industrial dëshmon se plotëson kushtet për operim 
të sigurt me binarit e tij industrial;  

1.10. Traseja e trenit - kapaciteti i shfrytëzimit të pjesës së caktuar të 
infrastrukturës hekurudhore brenda një kohe të caktuar;  
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1.11. Orari i trenave - udhëzimi i vendosur nga menaxheri i infrastrukturës i cili 
përcakton kohën e nisjes dhe arritjes së trenave në stacione dhe vendndalimet 
tjera të planifikuara e gjithashtu edhe kohën e pritjes dhe informacionin tjetër 
që është i rëndësishëm për sigurinë e trafikut hekurudhor;  

1.12. Ekspozeu i rrjetit –ekspozeu i cili paraqet në detaje rregullat e 
përgjithshme, afatet, procedurat dhe kriteret e skemave të pagesave dhe 
alokimit të kapaciteteve duke përfshirë informatën e kërkuar e cila 
mundëson aplikimin për kapacitetet e infrastrukturës. Kjo po ashtu 
nënkupton katalogun e shërbimeve të ofruara nga menaxheri i 
infrastrukturës dhe kushtet që duhet plotësuar për të siguruar qasjen në 
infrastrukturën hekurudhore; Përmbajtja e detyrueshme e ekspozeut të rrjetit 
është dhënë në Kreun e V të këtij Ligji;  

1.13. Shërbimet hekurudhore në interes të publikut (shërbimet e publikut) - 
aktivitetet e ndërmarrjeve hekurudhore që konsiderohen të domosdoshme 
për promovimin e mirëqenies së vendit si tërësi dhe që nuk mund të kryhen 
pa mandat të autoriteteve publike;  

1.14. Zhvillimi i infrastrukturës hekurudhore - ndërtimi dhe modernizimi i saj;  
1.15. Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK) – kriteret 

ndërkombëtare për kompaninë e kontabilitetit, duke përfshirë këtu bilancin 
dhe llogarinë e fitimit dhe të humbjes si dhe prezantimin e tyre me të cilin i 
jepet aksionarëve dhe publikut informacion i drejtë dhe i plotë në lidhje me 
rezultatet e aktivitetit ekonomik;  

1.16. Nënsistemet - rezultati i ndarjes së sistemit hekurudhor ashtu si është 
treguar në Aneksin 2 të Direktivës 2008/57/EC. Ato mund të jenë 
strukturore apo funksionale;  

1.17. Pajisjet hekurudhore - ndonjë komponentë teknike të sistemit hekurudhor;  
1.18. Rregullat nacionale të sigurisë - të gjitha rregullat që përmbajnë kërkesat e 

sigurisë hekurudhore të lëshuara nga organi kompetent për sigurinë e 
hekurudhave e quajtur organi nacional i sigurisë (ONS) dhe të aplikueshme 
nga menaxherët e infrastrukturës dhe operatorët hekurudhor të binarëve 
industrial;  

1.19. Sistemi i menaxhimit të sigurisë - organizimi dhe aranzhimet e vendosura 
nga menaxheri i infrastrukturës dhe nga ndërmarrja hekurudhore për të 
siguruar menaxhimin e sigurt për operimet e tyre;  

1.20. Treni - kompozicioni i mjeteve lëvizëse hekurudhore duke përfshirë këtu 
edhe tërheqjen;  

1.21. Vendkalimi - kryqëzimi i vijës hekurudhore me infrastrukturën rrugore në 
të njëjtin nivel;  

1.22. Sistemi hekurudhor - lidhja e të gjithë përbërjes të infrastrukturës 
hekurudhore dhe mjeteve lëvizëse hekurudhore që operojnë në të;  

1.23. Transporti hekurudhor - aktiviteti i lëvizjes apo formimit të trenave të 
udhëtarëve dhe/ ose mallrave në infrastrukturën hekurudhore;  

1.24. Transporti ndërkombëtar - transporti i udhëtarëve apo mallrave ndërmjet 
territorit të Republikës së Kosovës dhe territoreve jashtë saj;  

1.25. Transporti transit - transporti ndërkombëtar të udhëtarëve apo mallrave që 
kalojnë nëpërmes territorit të Republikës së Kosovës;  
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1.26. Transporti publik - shërbimi i transportit të ofruar nën të njëjtat kushte për 
të gjithë udhëtarët;  

1.27. Interoperabilitet - aftësia e infrastrukturës hekurudhore të Kosovës për të 
lejuar operim të sigurt dhe të pandërprerë të trenave konvencional brenda 
dhe jashtë Kosovës duke i plotësuar nivelet e kërkuara të performancës për 
linjat. Kjo aftësi varet nga të gjitha konditat rregullatore, teknike dhe 
operacionale të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që të kënaqen kërkesat 
esenciale;  

1.28. Aksidenti - ngjarja e padëshirueshme dhe paqëllimtë apo zinxhirin specifik 
të ngjarjeve të tilla të cilat kanë pasoja dëmtuese;  

1.29. Aksidenti serioz - ndonjë ndeshje apo rrëshqitje të trenave që rezulton në 
vdekjen e të paktën një personi apo lëndimet serioze të së paku pesë apo më 
shumë personave apo dëmtim të gjerë të mjeteve lëvizëse hekurudhore, 
infrastrukturës dhe mjedisit apo ndonjë aksident tjetër i ngjashme me ndikim të 
dukshëm në rregulloren e sigurisë hekurudhore apo në menaxhimin e sigurisë;  

1.30. Dëmtimi gjithëpërfshirës - dëmtimi i cili mund të vlerësohet menjëherë 
nga njësia e hetimit dhe kapë koston e cila është të paktën 2 milion euro në 
total;  

1.31. Incidenti - ndonjë ndodhi tjetër nga aksidenti apo aksidenti serioz që 
shoqërohet me operimin e trenave dhe që ka efekt në sigurinë e operimit;  

1.32. Makinisti - personi e aftë dhe të autorizuar për të drejtuar trenat duke 
përfshirë lokomotivat, lokomotivat manovruese, trenat punues, mjetet 
lëvizëse të mirëmbajtjes, apo trenat për bartjen e udhëtarëve dhe mallrave në 
hekurudhë në mënyrë autonome, të përgjegjshme dhe të sigurt;  

1.33. Objektivat e përbashkëta të sigurisë - nivelet e sigurisë që të paktën duhet 
të arrihen nga pjesët e ndryshme të sistemit hekurudhor dhe nga sistemi si 
tërësi, të pasqyruara në kriteret e vlerësimit të rrezikut;  

1.34. Përbërësit e interoperabilitetit - ndonjë komponentë elementare, grup 
komponentësh, nëngrupin apo tërë grupin e pajisjeve të inkorporuara apo që 
tentojnë të inkorporohen në nënsistem nga të cilat varet drejtpërdrejt apo 
tërthorazi interoperabilitet i sistemit hekurudhor trans – Evropian;  

1.35. Alokimi i traseve të trenit – alkimi i kapacitetit të infrastrukturës të 
shërbimit të përbashkët nga ana e organit për alokimin e traseve i cili mund 
të jetë menaxheri i infrastrukturës së rrjetit të përdorimit të përbashkët;  

1.36. Pagesat për shfrytëzimin e kapacitetit hekurudhor – pagesat për 
shfrytëzimin e traseve të alokuara për kompaninë e cila operon me trena apo 
ndonjë aplikant tjetër, nga organi për alokimin e traseve. Organi i cili bënë 
pagesat, mund të jetë organi i alokimit të traseve dhe menaxheri i 
infrastrukturës për shfrytëzim të përbashkët.  

1.37. Aplikuesi – ndërmarrja hekurudhore, ndonjë person tjetër apo entitetet 
legale siç janë autoritetet kompetente për shërbimet publike, transportuesit e 
mallrave, shpediterët dhe operatorët e transporteve të kombinuara me 
shërbimet publike apo të interesit komercial në prokurimin e kapacitetit të 
infrastrukturës apo trasesë së trenit;  

1.38. Kapaciteti i infrastrukturës – potenciali për planifikimin e traseve të trenit 
të kërkuar për ndonjë element të infrastrukturës për periudhë të caktuar;  
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1.39. Kërkesat esenciale – konditat e përcaktuara me direktivën e BE-së mbi 
interoperabilitetn 2008-57 të cilën duhet ta plotësoj sistemi hekurudhor, 
nënsistemet dhe përbërësit e interoperabilitett duke përfshirë këtu 
interfejsat;  

1.40. Specifikimet teknike të interoperabilitett (STI) –specifikimet e adoptuara 
në bazë të Direktivës së BE-së 2008-57, sipas së cilës secili nënsistem apo 
pjesë e tij duhet t’i plotësoj kërkesat esenciale dhe të siguroj 
interoperabilitetn e sistemit;  

1.41. Metodat e përbashkëta të sigurisë (MPS) – metodat të cilat duhet të 
zhvillohen dhe të përshkruajnë se sa janë vlerësuar shkallët dhe të arriturat e 
caqeve të sigurisë dhe përputhshmëria e tyre me kërkesat tjera të sigurisë;  

1.42. Autoriteti Rregullativ i hekurudhave të Kosovës – institucioni i pavarur i 
cili është i ngarkuar për rregullimin, mbikëqyrje, organizimin e sektorit 
hekurudhor në Kosovë dhe i cili vepron si organ licencues, organ përgjegjës 
për çështjet e interoperabilitett dhe entiteteve të njoftimit, organ për 
rregullimin e tregut hekurudhor dhe organin për sigurinë hekurudhore dhe 
kompetencave të tjera të cilat i jepen në bazë të këtij ligji.  

1.43. Organi mbi hetimin e aksidenteve – organi i cili është i ngarkuar për 
hetimin e aksidenteve hekurudhore;  

1.44. Ministria - Ministria përkatëse për çështjet e hekurudhave;  
1.45. SETTO - organizata regjionale e transportit e themeluar me Memorandum 

të Mirëkuptimit për zhvillimin e Rrjetit Kryesor Regjional të Transportit 
(MiM) të nënshkruar më 11 qershor 2004 nga Qeveritë e Shqipërisë, 
Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, ish Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë dhe Misionit të Kombeve të Bashkuara 
në Kosovë si dhe Komisionit Evropian.  

1.46. TPS – Treguesit e përbashkët të sigurisë sipas Direktivës së sigurisë 
2004/49 KE;  

1.47. TENT - Rrjeti i Transportit Trans Evropian nënkupton planifikimin për 
transport rrugor, hekurudhor, ajror, ujor për të shërbyer në gjithë Evropën.  

1.48. QPS - Qëllimet e përbashkëta të sigurisë sipas Direktivën e Sigurisë 
2004/49 KE që duhet të paktën të arrihet nga pjesë të ndryshme të sistemit 
hekurudhor në lidhje me grupe të ndryshme të individëve që janë duke 
përdorur hekurudhat apo duke u ekspozuar ndaj rreziqeve që vijnë nga 
trafiku hekurudhor në mënyrë indirekte.  

1.49. UIC- Unioni Internacional i Hekurudhave;  
1.50. NSO – Zyra e standardizimeve kombëtare;  
1.51. CIRSRT – Informimi i Kompjuterizuar dhe Sistemi i Rezervimit për 

Transportin Hekurudhor;  
1.52. COTIF – Konventa për Bartjen/Transportin Ndërkombëtar nëpërmjet 

Hekurudhës.  
 

Neni 4 
Përjashtimet e zbatimit të këtij ligji 

 
Për sistemet e hekurudhave të lehta, sistemet e tramvajit,ndërmarrjet hekurudhore që 
operojnë me shërbime hekurudhore të mallrave në infrastrukturën hekurudhore,në 
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pronësi private që shfrytëzohet nga pronari i infrastrukturës për operimin e mallrave të 
tij nuk zbatohen dispozitat e këtij ligji. 
 

KREU II 
RISTRUKTURIMI I SEKTORIT HEKURUDHOR DHE HAPJA E TREGUT 

TË TRANSPORTIT HEKURUDHOR 
 

Neni 5 
Ristrukturimi i sektorit hekurudhor 

 
Sistemi hekurudhor pas ndarjes institucionale të Hekurudhave të Kosovës funksionon 
në dy kompani publike: menaxhim të infrastrukturës hekurudhore (INFRAKOS) dhe 
operimet e transportit hekurudhor (TRAINKOS), njikohsisht duhet të futet 
konkurrenca intramodale në infrastrukturën hekurudhore për shfrytëzim të përbashkët 
në Kosovë ashtu siç është paraqitur në këtë ligj. 
 

Neni 6 
Infrastruktura hekurudhore për shfrytëzim të përbashkët 

 
Çdo ndërmarrje hekurudhore me seli në Kosovë apo jashtë saj e cila ka licencë 
hekurudhore të paraparë me këtë ligj dhe që plotëson të gjitha kushtet sipas këtij ligji, 
mund të bëhet aktive në fushën e transportit duke operuar në infrastrukturën 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët në Kosovë. 
 

Neni 7 
Funksionimi i sektorit hekurudhor 

 
1. Shërbimet e menaxhimit të transportit dhe infrastrukturës hekurudhore 

funksionojnë në baza komerciale sipas kushteve të tregut përveç nëse përcaktohet 
ndryshe në këtë ligj.  

2. Ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës janë të obliguar t’i 
kryejnë operimet e tyre në mënyrë të sigurt dhe të ndërtojnë dhe mirëmbajnë 
instalimet dhe pajisjen e tyre në kondita të sigurta.  

 
KREU III 

FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT E HEKURUDHAVE PUBLIKE 
 

NËNKREU I 
Ministria për çështjet e hekurudhës 

 
Neni 8 

Kompetencat e ministrisë 
 
1. Ministria:  

1.1. përcakton politikat dhe harton legjislacionin për një sektor modern, të sigurt 
dhe efikas hekurudhor në Kosovë;  
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1.2. përgatitë dhe nxjerr të gjitha aktet nënligjore të domosdoshme për zbatimin 
e këtij ligji;  

1.3. ofron orientimet strategjike dhe merr parasysh sfidat afatgjata me të cilat 
ballafaqohet sektori i hekurudhave siç janë ndryshimet në kërkesë, presioni 
mjedisor dhe pritjet e konsumatorit;  

1.4. merr parasysh strategjitë e BE-së për hekurudhën siç janë: interoperabilitet 
në sistemin hekurudhor Evropian; siguria dhe standardet për sistemin 
hekurudhor Evropian; strategjitë e zhvilluara sipas partneritetit të SEETO-s 
dhe përgatitjen e akteve në raport me politikat e BE-së;  

1.5. së bashku me autoritetet e tjera kompetente publike është përgjegjëse për 
specifikimin dhe për kontratat që lidhen me ndërmarrjet hekurudhore që 
kryejnë shërbime hekurudhore në interes të publikut;  

1.6. zhvillon konsultime me autoritetet tjera siç janë menaxherët e 
infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët, ndërmarrjet 
hekurudhore që operojnë me shërbime, Autoritetin Rregullativ të 
Hekurudhave të Kosovës në tekstin e mëtejmë “ARH”, organet tjera lokale 
dhe ato publike regjionale për hartimin e strategjive dhe politikave për 
sektorin e hekurudhave;  

1.7. ofron udhëzime sipas nevojës për ARH, në lidhje me çështjet që kanë të 
bëjnë me strategjinë dhe politikat sektoriale për hekurudhën;  

1.8. përfaqëson Kosovën në marrëveshjet ndërqeveritare në sektorin e 
hekurudhës. Ajo mund të kërkoj nga partnerët që të bëjnë punën përgatitore 
dhe të merr pjesë në diskutimet preliminare në nivele ndërqeveritare.  

 
Neni 9 

Administrimi i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët 
në pronësi shtetërore 

 
1. Infrastrukturën aktuale në pronësi shtetërore në Kosovë e menaxhon Infrastruktura 

e Hekurudhave të Kosovës ShA (INFRAKOS),  
2. Vendimet strategjike lidhur me qëndrueshmërinë e infrastrukturës hekurudhore në 

pronësi të shtetit në Kosovë, me mbylljen e linjave, modernizimet dhe zhvillimet, 
duhet të diskutohen në nivel të qeverisë para se të merret çfarëdo vendimi  

 
Neni 10 

Lëshimi i urdhëresave për licencimin e ndërmarrjeve hekurudhore 
dhe menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët 

 
1. Aplikimi i procedurave, vendimeve për dhënien e licencës dhe lëshimi i licencave 

do të jetë detyrë e organit licencues.  
2. ARH duhet të siguroj që procesi i vendimmarrjes për dhënien e licencave të jetë i drejt, 

transparent dhe jo diskriminues dhe që vendimet t’i nënshtrohen shqyrtimit ligjor.  
3. ARH duhet të siguroj mbajtjen dhe freskimin e regjistrit të licencave.  
4. Pas konsultimit me organin licencues dhe palët e interesuara, Ministria mund të 

pajtohet me ministritë e vendeve tjera për njohjen reciproke të licencave të 
lëshuara për sektorin hekurudhor.  
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Neni 11 
Lëshimi i urdhëresave të sigurisë 

 
1. ARH duhet që me propozim të organit përgjegjës për sigurinë hekurudhore dhe të 

organi përgjegjës për Interoperabilitet të lëshojë urdhëresat për siguri dhe 
interoperabilitet të sistemit hekurudhor në përputhje me politikat e BE-së për siguri 
dhe interoperabilitet.  

2. ARH siguron që organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore dhe organi përgjegjës 
për ndëroperabilitet të mbikëqyrë zbatimin e urdhëresave të sigurisë në sektorin 
hekurudhor.  

 
Neni 12 

Mbikëqyrja e organit përgjegjës për çështje të sigurisë 
 
1. ARH mbikëqyrë punën e organit përgjegjës për sigurinë hekurudhore.  
2. ARH kujdeset që organi i sigurisë hekurudhore të mbikëqyr zbatimin e 

urdhëresave të sigurisë në sektorin hekurudhor.  
 

Neni 13 
Menaxhimi i infrastrukturës hekurudhore në rrethana të jashtëzakonshme 

 
Ministria duhet të sigurojë që menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të 
përbashkët të përgatisin planet në të cilat duhet të jenë institucionet dhe të gjitha 
autoritetet të cilat duhet të informohen në rast të aksidenteve të rënda dhe të ndërprerjes 
serioze të qarkullimit hekurudhor. 
 

Neni 14 
Planifikimi i zhvillimit të infrastrukturës hekurudhore 

 
Ministria së bashku me ministritë dhe palët e tjera të interesuara, përgatitë dhe freskon 
programin nacional të infrastrukturës së transportit i cili duhet t’i plotësojë nevojat e 
shoqërisë dhe ekonomisë. Ky program nacional duhet të ketë parasysh të gjitha llojet e 
transportit në kuadër të qasjes multimodale dhe të përcaktojë prioritetet e modernizimit 
dhe zhvillimit të infrastrukturës hekurudhore. 

 
Neni 15 

Fondet dhe financimi i zhvillimit dhe mirëmbajtjes 
së infrastrukturës hekurudhore 

 
1. Ministria së bashku me ministritë dhe palët e interesuara do të merr parasysh të 

gjitha alternativat për financim të projekteve prioritare të programit nacional të 
definuar në këtë ligj.  

2. Ministria propozon opsionet financuese për modernizimin dhe zhvillimin e 
infrastrukturës hekurudhore duke përfshirë si mundësi edhe kontratat e koncesionimit.  

3. Kontratat e koncesioneve nëse vendoset të jepen për modernizimin dhe zhvillimin 
e infrastrukturës hekurudhore nuk do të jepen pa procedurë tenderuese publike të 
organizuar nga institucionet përkatëse.  



 
Ligjet administrative 

 532 

Neni 16 
Pjesëmarrja në dhënien e koncesioneve dhe partneritet publiko privat 

për modernizimin dhe zhvillimin e hekurudhës 
 
1. Mundësia e dhënies së koncesioneve dhe e partneritetit publiko-privat për 

modernizimin dhe zhvillimin e infrastrukturës hekurudhore nëse vendoset të bëhet, 
duhet të arrihet sipas legjislacionit ne fuqi.  

2. Kontratat mbi koncesionet dhe partneritetin publiko privat nëse bëhen mund të 
qojnë në krijimin e menaxherëve të ri të infrastrukturës hekurudhore për 
shfrytëzim të përbashkët të saj.  

 
Neni 17 

Mbylljet e shërbimeve të udhëtarëve, binarëve dhe stacioneve me interes 
të përgjithshëm ekonomik 

 
1. Ministria pas pranimit të propozimit nga ARH dhe të gjitha palëve tjera të 

interesuara, do të nxjerr vendimin përfundimtar lidhur me mbylljen e shërbimeve 
të udhëtarëve të interesit të përgjithshëm ekonomik, të binarëve dhe stacioneve. 
Përcaktimi i këtyre procedurave dhe konsultimeve të detyrueshme, bëhet me akt 
nënligjor.  

2. Parimisht nuk duhet të nxirret vendimi për mbylljen e shërbimeve të udhëtarëve të 
interesit të përgjithshëm ekonomik pa shpallje të tenderit ndërkombëtar për 
ofruesin e shërbimeve dhe verifikimin se nuk ka operator të trenave i cili është i 
interesuar të ofrojë këto shërbime, duke iu përgjigjur nevojave për mobilitet në 
kushte më të mira ekonomike sesa ofruesi i shërbimeve ekzistuese në Kosovë.  

 
NËNKREU II 

Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore 
 

Neni 18 
Statusi dhe detyrat 

 
1. Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore krijohet nën mbikëqyrjen e ARH për të 

siguruar që siguria hekurudhore është mbajtur dhe përmirësuar pas rindërtimit të 
sistemit hekurudhor në Kosovë.  

2. Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore duhet të jetë i pavarur në organizimin e 
vet, strukturën ligjore dhe vendim marrjen nga ndonjë ndërmarrje hekurudhore, 
menaxher i infrastrukturës, aplikues apo entitet i prokurimit.  

3. Organit përgjegjës për sigurinë hekurudhore duhet t’i besohen të paktën detyrat në 
vazhdim:  
3.1. autorizimi për futjen në shërbim të nënsistemeve strukturale që e përbëjnë 

sistemin hekurudhor dhe të kontrollimi që ato kanë operuar dhe janë 
mirëmbajtur në përputhje me kërkesat esenciale;  

3.2. mbikëqyrja nëse përbërësit e interoperabilitett të nënsistemeve hekurudhore 
janë në përputhje me kërkesat esenciale të kërkuara nga direktivat për 
ndëroperim;  
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3.3. autorizimi i futjes në punë të mjeteve të reja lëvizëse apo i atyre të 
modifikuara substancialisht;  

3.4. lëshimi, përtëritja, amendamentimi dhe revokimi i pjesëve relevante të 
certifikatave të sigurisë dhe autorizimeve të sigurisë, si dhe kontrollimi nëse 
janë plotësuar kushtet dhe kërkesat e paraqitura në to, dhe se menaxheri i 
infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore janë duke operuar sipas 
kërkesave të ligjit në Kosovë;  

3.5. monitorimi, promovimi, zbatimi dhe kur është e duhur bërja e propozimeve 
për të zhvilluar raporte të afërta pune me ministrinë dhe pjesëmarrësit e tjerë 
të tregut, kornizën rregullative të sigurisë duke përfshirë sistemin e 
rregullave nacionale të sigurisë;  

3.6. mbikëqyrja se a janë të regjistruara mjetet lëvizëse dhe nëse informacioni që 
ka të bëj me sigurinë në regjistrin nacional është i azhurnuar;  

3.7. mbikëqyrja se a mbahet dhe azhurnohet rregullisht regjistri i pronarëve të 
mjeteve transportuese hekurudhore;  

3.8. mbikëqyrja se a mbahet dhe azhurnohet rregullisht regjistri i infrastrukturës.  
 

Neni 19 
Parimet e vendimmarrjes 

 
1. Detyrat e mësipërme nuk duhet të transferohen tek ndonjë menaxher i 

infrastrukturës, ndërmarrje hekurudhore apo njësi prokurimi.  
2. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të kryej detyrat e veta në 

mënyrë të hapur, jo diskriminuese dhe transparente. Në veçanti duhet të u lejoj 
palëve të thonë fjalën e tyre dhe t’u jepen arsyet për vendimet e tij.  

3. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të u përgjigjet me përpikëri 
kërkesave dhe aplikimeve dhe të bënë komunikimin e informacionit sipas 
kërkesave të tyre pa ndonjë vonesë. Duhet të miratoj të gjitha vendimet e veta 
brenda katër (4) muajsh pasi të pranohen të gjitha kërkesat për informacion.  

4. Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore mund të kërkoj asistencë teknike të 
menaxherëve të infrastrukturës dhe ndërmarrjeve hekurudhore dhe entiteteve tjera 
të kualifikuara gjatë kryerjes së detyrave.  

5. Në procesin e bërjes së propozimeve për zhvillimin e kornizës nacionale 
rregullative, Organin Nacional i Sigurisë duhet të konsultoj të gjithë personat e 
përfshirë dhe palët e interesuara duke përfshirë këtu menaxherët e infrastrukturës 
dhe ndërmarrjet hekurudhore, prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të 
mirëmbajtjes, shfrytëzuesit dhe përfaqësuesit e stafit.  

6. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të jetë i lirë për të kryer 
inspektimet dhe hetimet që janë të nevojshme për kryerjen e punëve të veta. Atij 
duhet t’i jepet qasje në të gjitha dokumentet, lokalet, instalimet, pajisjet, 
menaxherët e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore.  

7. Vendimet e Organit Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore mund të kundërshtohen 
me mjete juridike duhet t’i nënshtrohen shqyrtimit ligjor dhe gjyqësor.  

8. Të gjithë personat e involvuar dhe palët e interesuara, duke përfshirë këtu 
menaxherët e infrastrukturës, ndërmarrjet hekurudhore, prodhuesit dhe ofruesit e 
mirëmbajtjes, shfrytëzuesit dhe përfaqësuesit e stafit, kanë të drejtë të iniciojnë dhe 
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deponojnë ankesa dhe te iniciojnë procedura gjygjësore në pajtueshmëri me 
procedurat e parapara kundrejt Organit Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore. 

9. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të bashkëpunoj me autoritetet 
tjera nacionale të sigurisë, veçmas me ato në kuadër të marrëveshjes së SEETO-s 
në mënyrë që të lehtësoj dhe koordinoj certifikatën e sigurisë për ndërmarrjet 
hekurudhore të cilave iu është dhënë traseja ndërkombëtare e trenit.  

 
Neni 20 

Raporti vjetor 
 
1. Organi Përgjegjës për Sigurinë Hekurudhore duhet të përpiloj raportin vjetor në 

lidhje me sigurinë të cilin ia paraqet ARH. Ky raport i dorëzohet ARH-së, deri në 
fund të janarit te vitit vijues.  

2. Ky raport duhet t’i përshkruaj aktivitetet e vitit paraprak me informacionin së paku 
mbi:  
2.1. zhvillimet e sigurisë hekurudhore duke përfshirë informacionin për 

Treguesit e Përbashkët të Sigurisë (TPS);  
2.2. ndryshimet e rëndësishme në legjislacion dhe rregullativë në lidhje me 

sigurinë hekurudhore;  
2.3. zhvillimin e certifikatës së sigurisë dhe autorizimit të sigurisë në Kosovë;  
2.4. rezultatet dhe përvoja në lidhje me mbikëqyrjen e menaxherëve të 

infrastrukturës dhe të ndërmarrjeve hekurudhore; dhe  
2.5. uljet të cilat nëse vendoset të bëhen nga Organi Përgjegjës për Sigurinë 

hekurudhore lidhur me identifikimin dhe certifikimin e subjekteve 
përgjegjëse për mirëmbajtjen e mjeteve transportuese hekurudhore të 
regjistruara në vendet tjera jashtë Kosovës dhe të cilat mirëmbahen sipas 
ligjeve të këtyre vendeve.  

 
Neni 21 

Zbatimi i mëtutjeshëm 
 
Themelimi, kompetencat, struktura, organizimi dhe resurset e Organit Përgjegjës për 
Sigurinë Hekurudhore përcaktohen me akt nënligjor i cili do të jetë në pajtim me 
parimet e Direktivës e BE-së 2004/49. Ky organ funksionon nën mbikëqyrjen e ARH. 
 

NËNKREU III 
Organi i Licencimeve Hekurudhore 

 
Neni 22 

Statusi dhe detyrat 
 
1. Organi Licencues ka për detyrë që të lëshon licencat për makinistët, ndërmarrjet 

hekurudhore të cilat janë të domosdoshme për operimet me shërbimet hekurudhore 
dhe menaxhimin e infrastrukturës hekurudhore, të bënë amendamentimin, 
suspendimin dhe revokimin e këtyre licencave. Këto licenca duhet të specifikojnë 
shërbimet të cilat do të ofrohen. Organi Licencues duhet të ketë për detyrë që të 
rishikon validitetin e licencave në baza të rregullta së paku në çdo pesë (5) vite, 
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duke u siguruar kështu se ndërmarrja hekurudhore i plotëson obligimet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

2. Organi Licencues është i pavarur nga çfarëdo pjesëmarrësi tjetër i tregut 
hekurudhor.  

3. Organi Licencues duhet të ketë kapacitetet e mjaftueshme organizative në mënyrë 
që të mund ti kryej detyrat e veta sipas këtij ligji.  

 
Neni 23 

Procesi i vendimmarrjes 
 
1. Organi Licencues në Kosovë nuk duhet të lëshoj licenca apo t’i vazhdoj ato nëse 

nuk janë përmbushur kërkesat e këtij ligji dhe rregullave përkatëse.  
2. Procedurat për dhënien e licencave duhet të bëhen publike së bashku me të gjithë 

formularët dhe dokumentacionin e domosdoshëm që duhet të ofrohet.  
3. Organi Licencues duhet të merr vendim në lidhje me aplikimin sa më shpejt që të 

jetë e mundur por jo më gjatë se tre (3) muaj pasi të jetë dorëzuar i gjithë 
informacioni relevant. Vendimi duhet ti komunikohet ndërmarrjes hekurudhore 
aplikuese. Në refuzim duhet të paraqiten bazat mbi të cilat është bërë ai refuzim.  

4. Organi Licencues duhet të informoj ministrinë atëherë kur jepet licenca. Organi i 
licencimeve duhet të krijoj dhe azhurnoj regjistrin e ndërmarrjeve hekurudhore të 
licencuara. Ky regjistër duhet të bëhet publik dhe duhet të jetë në ueb faqen e 
ARH.  

5. Vendimet e Organi Licencues mund t’i nënshtrohen shqyrtimit ligjor pranë 
gjykatës kompetente në Kosovë nëse ndaj tyre përdoren mjete juridike.  

6. Organi i Licencimit Hekurudhorë përgatit Raportin vjetor dhe i dorëzon ARH-së, 
deri në fund të janarit te vitit vijues.  

 
Neni 24 

Themelimi 
 
Organi Licencues ne Kosovë funksionin në bazë të aktit nënligjor sipas parimeve të 
Direktivave të BE-së 91/ 440 dhe 95/18. Ai duhet të jetë departament në kuadër të 
ARH i cili i raporton menaxhmentit të tij dhe mbikëqyrjet prej tij. 
 

NËNKREU IV 
Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor 

 
Neni 25 

Statusi dhe detyrat 
 
1. Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor e ka për detyrë që të bëjë sigurimin e 

kushteve për hapjen e tregut hekurudhor në Kosovë.  
2. Organi Rregullativ i Tregut hekurudhor duhet të propozoj financimin, organizimin 

e vet, strukturën ligjore, vendim marrjen, pjesën e buxhetit, emërimin e stafit 
udhëheqës pas miratimit të ARH-së dhe ushtron mbikëqyrjen profesionale nga 
cilido menaxher i infrastrukturës, organ i pagesave, organ i alokimit apo aplikant. 
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Për më tepër, sa i përket funksionimit duhet të jetë i pavarur nga cilido autoritet 
kompetent i përfshirë në dhënien e kontratës për shërbimet publike.  

3. Detyrat e Organit Rregullativ të Tregut Hekurudhor janë si në vazhdim:  
3.1. sigurimi që pagesat e vendosura nga menaxheri i infrastrukturës apo organi i 

vendosjes së pagesës nuk janë diskriminuese.  
3.2. sigurimi që qasja në binarë, qasja në stacione, qasja në depot e operatorëve 

që plotësojnë kushtet e domosdoshme të jetë e drejt, transparente dhe jo 
diskriminuese.  

3.3. mbikëqyrja e negocimeve ndërmjet aplikuesve dhe menaxherëve të 
infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët në lidhje me 
nivelet e pagesës për infrastrukturë. Ato negociata duhet të lejohen vetëm 
nëse ato kryhen nën mbikëqyrjen e Organit Rregullativ të Tregut 
Hekurudhor.  

3.4. intervenimi nëse negociatat e tilla kanë të ngjarë se do jenë në kundërshtim 
me kërkesat e këtij ligji.  

3.5. sigurimi se a përmban ekspozeu i rrjetit klauzola diskriminuese apo krijon 
kompetenca diskriminuese për menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të 
shfrytëzimit të përbashkët, të cilat ata mund t’i shfrytëzojnë për t’i 
diskriminuar aplikantët.  

3.6. analizimi dhe monitorimi i konkurrencës dhe kualitetit të shërbimeve në 
tregun e shërbimeve hekurudhore dhe në tregjet e brendshme dhe të jashtme 
konkurruese. E gjithë kjo të bëhet me iniciativën e tij dhe me qëllim të 
parandalimit të diskriminimit në mesin e aplikantëve.  

4. ARH vepron si organ për ankesa për tregun hekurudhor. Secili aplikant duhet të 
ketë të drejt të ankohet nëse beson se ka qenë i trajtuar në mënyrë të padrejtë, i 
diskriminuar dhe në veçanti kundër vendimeve të miratuara nga menaxheri i 
infrastrukturës, operatori i pajisjeve për ofrimin e shërbimeve apo kur është e 
mundur edhe nga ndërmarrja hekurudhore në lidhje me:  
4.1. ekspozeun e rrjetit dhe kriteret që përfshihen në te;  
4.2. procesin e alokimit të traseve dhe rezultatin e tij;  
4.3. skemën e pagesave për shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore;  
4.4. nivelin apo strukturën e pagesave të infrastrukturës që është apo që mund të 

kërkohet të paguhet;  
4.5. aranzhimet për qasje në infrastrukturën hekurudhore;  
4.6. aranzhimet për qasje dhe për pagesë për shërbimet;  
4.7. vendimet e organeve kompetente për sigurinë dhe interoperabilitetin hekurudhor.  

5. Shqyrtimin e ankesave për tregun hekurudhor, adresimin e ankesave të 
konsumatorëve dhe sigurimin e mbrojtjes së konsumatorëve e bënë Organi 
Rregullativ i Tregut Hekurudhor  

6. Detyrat tjera të Organit Rregullativ të Tregut Hekurudhor duhet të jenë:  
6.1. monitorimi i tërë tregut hekurudhor në Kosovë. Në këtë drejtim, Organi 

Rregullativ i Tregut  
6.2. Hekurudhor duhet të përgatis raportin vjetor të cilin ARH pas miratimit të tij 

do ta paraqes në Kuvendin e Kosovës. Duhet të përgatitet akti nënligjor për 
të ofruar baza për raportin e tillë vjetor, mbi bazat e rekomandimeve të BE-
së për atë raport vjetor (Skema e monitorimit të tregut hekurudhor). 
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6.3. dhënia e kontributit për politikat të cilat ofrojnë zhvillim të qëndrueshëm, 
shërbime mjedisore të transportit dhe kontribut në zbatimin e tij. 

6.4. dhënia e kontributit për të zhvilluar sistem të integruar të transportit të 
udhëtarëve dhe mallrave.  

6.5. kontributi në lejimin e procesit për të lejuar mbylljen e shërbimeve publike 
të udhëtarëve të interesit të përgjithshëm ekonomik, mbylljen e binarëve dhe 
stacioneve.  

 
Neni 26 

Procesi i vendimmarrjes 
 
1. Detyrat e dhëna më sipër nuk duhet të transferohen tek ndonjë menaxher i 

infrastrukturës, ndërmarrje hekurudhore apo njësi prokurimi.  
2. Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor duhet të kryej detyrat e veta në mënyrë 

të hapur, jo diskriminuese dhe transparente. Në veçanti, ai duhet të lejoj të gjitha 
palët që të thonë fjalën e vet dhe arsyet për ato vendime.  

3. Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor duhet të përgjigjet menjëherë për të 
gjitha kërkesat dhe aplikimet dhe t’i komunikoj kërkesat për informacion pa 
vonesë. Ai duhet të miratoj vendimet në lidhje me licencimin brenda tre (3) muajve 
pasi të jetë marrë i gjithë informacioni i kërkuar.  

4. Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor gjatë kryerjes së misioneve dhe 
detyrave të veta mund të kërkoj asistencë teknike të menaxherëve të infrastrukturës 
dhe ndërmarrjeve hekurudhore apo nga ndonjë organ tjetër i kualifikuar.  

5. Në procesin e bërjes së propozimeve për zhvillimin e kornizës kombëtare 
rregullative, Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor duhet të konsultoj të gjithë 
personat e përfshirë dhe palët e interesuara duke përfshirë menaxherët e 
infrastrukturës, ndërmarrjet hekurudhore, prodhuesit dhe ofruesit e mirëmbajtjes, 
shfrytëzuesit dhe përfaqësuesit e stafit.  

6. Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor duhet të ketë kompetencë për të kërkuar 
informacion relevant nga menaxheri i infrastrukturës, aplikantët dhe ndonjë palë e 
tretë e përfshirë dhe ky informacion duhet të ofrohet pa vonesë. Bazuar në 
informacionin e pranuar, Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor duhet të ketë 
kompetencë për veprime sipas detyrës përkatëse. Organi Rregullativ për tregun 
hekurudhor duhet të ketë të drejtë të zbatoj kërkesat e tilla me sanksione të duhura 
duke përfshirë gjobat. Informacioni që duhet t’i ofrohet Organit Rregullativ për 
tregun hekurudhor përfshinë të gjitha të dhënat që Organi rregullativ i kërkon në 
kornizën e funksionin e vet të ankimit dhe në funksionin e vet të monitorimit të 
konkurrencës në tregjet e shërbimeve hekurudhore. Kjo përfshinë të dhënat që janë 
të domosdoshme për qëllime statistikore dhe për vëzhgimin e tregut.  

7. Nga Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor duhet të kërkohet të vendos për 
ndonjë ankesë dhe të ndërmerr veprim për të përmirësuar situatën brenda kohës 
maksimale prej dy muajsh nga marrja e gjithë informacionit. Kur është e duhur 
Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor duhet të vendos në iniciativë të vet për 
masat për të përmirësuar zhvillimet e padëshirueshme në tregjet e shërbimeve 
hekurudhore në veçanti me pikat e përmendura në këtë ligj që janë detyrat kryesore 
të tij si organ rregullativ dhe për ankesa.  



 
Ligjet administrative 

 538 

8. Në rast të ankesës kundër refuzimit për të dhënë kapacitetin e infrastrukturës apo 
kushteve për të ofruar kapacitetin, atëherë Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor 
duhet të konfirmoj se nuk ka nevojë të bëhen modifikime të vendimit apo të kërkoj 
modifikime të atij vendimi në përputhje me udhëzimet e specifikuara nga Organi 
Rregullativ i Tregut Hekurudhor.  

9. Vendimet e Organit Rregullativ të Tregut Hekurudhor mund t’i nënshtrohen 
shqyrtimit ligjor dhe gjyqësor pranë gjykatës kompetente nëse parashtrohet mjeti 
juridik.  

10. Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor nën kordinimin e ARH duhet të 
bashkëpunojë me organet e tjera rregullative të tregut hekurudhor veçmas sa i 
përket Marrëveshjes së Komunitetit të Transportit ndërmjet partnerëve të SEETO-s 
në mënyrë që të lehtësohen dhe koordinohen kushtet rregullative të tregut 
hekurudhor në vendet e ndryshme. 

11. Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor, përgatit Raportin vjetor dhe i dorëzon 
ARH-së, deri në fund të janarit te vitit vijues. 

 
Neni 27 

Zbatimi i mëtejmë 
 
Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor funksionon me anë të aktit nënligjor të bazuar 
në parimet e Direktivës e BE-së 2001/14 dhe komunikatën e BE-së 2010-475 të 
shtatorit 2010 mbi rimodelimin e propozimit për një hapësirë unike hekurudhore 
Evropiane. Ky organ duhet të krijohet si departament profesional në kuadër të ARH. I 
njëjti duhet t’i raportojë menaxhmentit të ARH dhe mbikëqyret prej tij. 
 

NËNKREU V 
Organi i interoperabilitett 

 
Neni 28 

Statusi dhe detyrat 
 
1. Kosova ka për qëllim që të jetë pjesë e zonës Evropiane të interoperabilitetit 

hekurudhor, gjë që do të thotë se sistemi hekurudhor i Kosovës duhet t`i plotësoj 
kushtet për ndëroperim siç janë definuar në zonën Evropiane hekurudhore.  

2. Një organi i pavarur duhet të jetë përgjegjës në Kosovë për të siguruar që sektori 
hekurudhor përputhet dhe do të përputhet në të ardhmen me kërkesat për 
interoperabilitet siç janë definuar nga direktivat dhe rregulloret e BE-së, e në 
veçanti me rregulloren e Agjencionit Evropian Hekurudhor. Ky organ duhet të jetë 
i pavarur nga çdo menaxher i infrastrukturës, ndërmarrje hekurudhore, prodhues i 
pajisjeve të hekurudhave, ofrues i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe nga çdo palë 
tjetër, interesat e së cilës do të ishin në konflikt me detyrat që i janë besuar organit 
për ndëroperim.  

3. Organi i interoperabilitett duhet të jetë përgjegjës t`i definojë kushtet për 
ndëroperim të cilat duhet të plotësohen në Kosovë në bazë të kërkesave për 
ndëroperim, ashtu që Kosova në të ardhmen të jetë pjesë e zonës Evropiane e 
interoperabilitett hekurudhor dhe t`i fus ato në ligjet dhe rregulloret e saj.  
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4. Këto kushte për ndëroperim kanë të bëjnë me dizajnin, ndërtimin, vënien në 
shërbim, përmirësimin, renovimin, operimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve të sistemit 
si dhe kualifikimin profesional dhe kushtet shëndetësore dhe të sigurisë të 
personelit i cili kontribuon në operimin dhe mirëmbajtjen e tij.  

5. Organi përgjegjës për interoperabilitetn e hekurudhave duhet t`i njoh dhe t`i 
kontrolloj organet përgjegjëse nacionale të akredituara për themelimin e 
deklaratave të konformitetit apo përshtatshmërisë për përdorim dhe deklaratave për 
verifikimin e nënsistemeve strukturale hekurudhore dhe sistemeve si dhe të 
deklaratave për verifikimin e mjeteve transportuese hekurudhore, ashtu që 
nënsistemet hekurudhore strukturale dhe sistemet si dhe mjetet transportuese 
hekurudhore të mund të autorizohen që të futen në shërbim.  

6. Organi përgjegjës për çështjet e ndëroperim e hekurudhave duhet të siguroj që 
kontrollimet kryhen sipas kërkesave të interoperabilitett në proces të mbikëqyrjes 
së autorizimeve të sigurisë të menaxherëve të infrastrukturës hekurudhore të 
përdorimit të përbashkët dhe të certifikatave të ndërmarrjeve hekurudhore.  

7. Organi përgjegjës për çështjet e interoperabilitett të hekurudhave duhet të jetë 
përgjegjës për numërimin e mjeteve transportuese të cilat janë në shërbim në 
Kosovë dhe për mbajtjen e regjistrit ad hoc me të gjitha informatat e kërkuara siç 
janë përshkruar në ligj.  

 
Neni 29 

Procesi i vendim marrjes 
 
1. Në procesin e bërjes së propozimeve për të zhvilluar kornizën nacionale të 

interoperabilitett hekurudhor, si dhe në procesin e monitorimit, kontrollimit dhe 
dorëzimit të dokumenteve, organi përgjegjës për çështje të interoperabilitett duhet t`i 
konsultojë të gjithë personat e përfshirë dhe palët e interesit, duke përfshirë organin 
nacional përgjegjës për siguri në hekurudha, menaxherët e infrastrukturave, prodhuesit 
dhe ofruesit e shërbimeve të mirëmbajtjes, shfrytëzuesit dhe përfaqësuesit e personelit.  

2. Organi përgjegjës për çështje të interoperabilitett duhet t`i kryej detyrat në mënyrë 
të hapur, jo diskriminuese dhe transparente. Në veçanti, duhet t`i lejojë të gjitha 
palët e interesuara që të shprehen dhe duhet t’i arsyetoj vendimet e tij.  

3. Organi përgjegjës për çështje të interoperabilitett duhet t`i përgjigjet shpejt kërkesave 
të aplikantëve dhe t`i komunikojë kërkesat për informim pa vonesë. Ai do t`i 
adoptojë vendimet brenda tre muajsh pasi që të jenë siguruar të gjitha informatat.  

4. Organi përgjegjës për çështje të interoperabilitett mund të kërkojë asistencë teknike 
nga organi nacional për siguri në hekurudha, menaxherët e infrastrukturave dhe 
ndërmarrjet hekurudhore, prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mirëmbajtjes, 
organet nacionale të akredituara apo organet e kualifikuara gjatë kryerjes së 
misionit dhe detyrave të tyre.  

5. Organi përgjegjës për çështje të interoperabilitett duhet të ketë fuqi të kërkojë 
informata relevante nga të gjithë aplikantët, menaxherët e infrastrukturave, 
ndërmarrjeve hekurudhore, prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mirëmbajtjes 
dhe çdo palë e tretë e përfshirë. Informatat e kërkuara duhet të ofrohen pa vonesë.  

6. Organi i Interoperabilitetit përgatit Raportin vjetor dhe i dorëzon ARH-së, deri në 
fund të janarit te vitit vijues.  
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Neni 30 
Zbatimi i mëtutjeshëm 

 
Organi i ngarkuar me çështje të ndëroperimt funksionon në bazë të një akti nënligjor në 
pajtim me Parimet e Direktivës të BE-së 2004/49 dhe 2008/57. I njëjti duhet të 
propozojë të punësojë staf profesional dhe me eksperiencë të cilët kanë kapacitete të 
kryejnë detyrat e përcaktuara me këtë ligj. Ky duhet të jetë Departament në kuadër të 
ARH i cili do të punon ngushtë me organin përgjegjës për sigurinë hekurudhore. I njëjti 
duhet të raportojë te menaxhmenti i ARH-së dhe do të jetë nën mbikëqyrjen e tij. 
 

NËNKREU VI 
Organi për hetimin e aksidenteve 

 
Neni 31 

Obligimet për hetimin e aksidentit 
 
Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore është i obliguar të kryej hetim në rast të 
aksidentit/ incidentit për qëllim të parandalimit duke përfshirë këtu mbledhjen dhe 
analizimin e informatave, përpilimin e konkluzioneve, përcaktimin e shkaktarëve dhe 
kur është e përshtatshme bërjen e rekomandimeve të sigurisë. 
 

Neni 32 
Obligimi për deklarimin e aksidentit 

 
Ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës dhe kur është e përshtatshme 
organi përgjegjës për çështje të sigurisë, janë të obliguar që menjëherë të raportojnë 
aksidentet apo incidentet. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të jetë 
në gjendje të përgjigjet në raportet e tilla dhe të bëj aranzhimet e domosdoshme për të 
filluar hetimin dhe atë jo më vonë se një (1) javë pas pranimit të raportit në lidhje me 
aksidentin apo incidentin. 
 

Neni 33 
Statusi i organit për hetimin e aksidenteve 

 
1. Organi i përhershëm i hetimit të aksidenteve funksionon me anë të aktit nënligjor 

në pajtim me parimet e Direktivës e BE-së 2004/ 49. Ky organ hetues i aksidenteve 
hekurudhore duhet të përbëhet të paktën nga një hetues i përhershëm i aftë për të 
kryer funksionet e hetuesit të ngarkuar në rast të aksidentit.  

2. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të jetë i pavarur në organizimin e 
vet, strukturën ligjore dhe marrjen e vendimeve nga cilido menaxher i infrastrukturës, 
ndërmarrje hekurudhore, organ për pagesat, organ për alokim dhe organet e njoftimit, 
si dhe nga cilado palë interesi e cila mund të jetë në konflikt me detyrat e besuara për 
organin hetues. Për më tepër duhet të jetë funksionalisht i pavarur nga Autoriteti 
Nacional i Sigurisë dhe nga Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor.  

 



 
Ligji Nr. 04/L-063 për hekurudhat e Kosovës 

 541 

Neni 34 
Kushtet për hetimin e aksidenteve 

 
1. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të kryej aktivitetet e veta në 

mënyrë të pavarur nga organizatat e referuara më sipër dhe duhet të jetë në gjendje 
të siguroj burime të mjaftueshme për të bërë këtë gjë. Hetuesve të tij duhet të u 
ofrohet statusi që u jep atyre garancion të domosdoshëm të pavarësisë.  

2. Nëse është e domosdoshme, organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore mund të 
kërkoj asistencë nga organet hetuese të shteteve të tjera dhe atë veçmas nga ato që 
janë në marrëveshjen e SEETO-s, për të ofruar ekspertizë apo për të kryer 
inspektime teknike, analiza apo vlerësime.  

3. Hetimi i aksidentit duhet të kryhet në mënyrë sa më të hapur ashtu që të bëhet 
dëgjimi i të gjitha palëve (menaxherit të infrastrukturës hekurudhore, ndërmarrjeve 
hekurudhore, autoritetit të sigurisë, viktimave dhe të afërmve të tyre, pronarëve të 
pronave të dëmtuara, prodhuesve, shërbimeve emergjente të përfshira, 
përfaqësuesve të stafit dhe shfrytëzuesve). Të gjitha palët e interesuara duhet të 
informohen rregullisht për hetimin dhe progresin dhe sa më shumë që është e 
mundshme duhet të u jepet mundësia atyre për të paraqitur opinionet dhe 
mendimet e tyre dhe të u lejohet të komentojnë draft raportet.  

4. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të përfundoj ekzaminimin e 
vet në vendin ku ka ndodhë aksidenti në kohë sa më të shkurtër të mundshme për 
t’i mundësuar menaxherit të infrastrukturës për të rregulluar infrastrukturën dhe 
për ta hapur atë për shërbimet e transportit hekurudhor sa më shpejt që të jetë e 
mundur.  

5. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të përgatis raport në formën e 
cila është e përshtatshme për llojin dhe seriozitetin e aksidentit apo incidentit dhe 
relevancën e të gjeturave të hetimit. Raporti duhet të paraqes objektivat e hetimit 
dhe kur është e përshtatshme të përmbaj edhe rekomandimet e sigurisë.  

6. Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore duhet të bëj publik raportin 
përfundimtar sa më shpejt që është e mundur, por jo më vonë se gjashtë (6) muaj 
pas datës së ndodhisë. Ky raport duhet të jetë sa më afër që të jetë e mundur me 
strukturën raportuese në pajtim me nivelin e BE-së, të paraparë në aktin nënligjor. 
Raporti duhet të iu komunikohet të gjitha palëve të interesuara.  

 
Neni 35 

Bashkëpunimi me organet tjera të hetimit të aksidentit hekurudhor 
 
Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore i vendosur në Kosovë duhet të shkëmbej 
mendimet dhe përvojën për qëllim të zhvillimit të metodave të përbashkëta të hetimit, 
përpilimit të parimeve të përbashkëta dhe pasimin e rekomandimeve të sigurisë dhe 
përshtatjen për zhvillimet e progresit teknik dhe shkencor. 
 

Neni 36 
Raporti vjetor 

 
Secilin vit dhe më së largu deri më 31 mars, Organi për hetimin e aksidenteve 
hekurudhore duhet të publikoj raportin vjetor ku paraqiten hetimet e kryera në vitin 
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paraprak, rekomandimet e sigurisë që janë dhënë dhe veprimet e ndërmarra në 
rekomandimet e dhëna më parë. 
 

Neni 37 
Zbatimi i mëtejmë 

 
Organi për hetimin e aksidenteve hekurudhore funksionon si organ i pavarur nga ARH 
dhe organet tjera që punojnë në sigurinë hekurudhore dhe organi rregullativ i tregut 
hekurudhor me anë të një akti nënligjor në pajtim me parimet e Direktivës e BE-së 2004/ 
49. Ky organ është i pavarur në mbikëqyrjen e Komisionit për hetimin e aksidenteve dhe 
incidenteve aeronautike, sipas legjislacionit ne fuqi për aviacionin civil. 

 
NËNKREU VII 

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 
 

Neni 38 
Funksionimi i Autoriteti Rregullativ të Hekurudhave 

 
1. ARH është organ i pavarur që rregullon dhe mbikëqyrë sektorin e hekurudhave në 

përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me legjislacionin në fuqi të BE-
së, të përshtatshëm për Kosovën në këtë sektor.  

2. Bordi i ARH-së, miraton të gjitha aktet nënligjore të departamenteve te cilat janë 
në kuadër të sajë.  

3. ARH, nëpërmes aktit nënligjor i përcakton modalitetet e menaxhimit, mbikëqyrjes 
dhe kontrollimit apo auditimit të departamenteve të cilat janë në kuadër të saj.  

4. ARH, i raporton Kuvendit të Kosovës sipas kërkesës dhe së paku një (1) herë në 
vit për fushë veprimtarinë e departamenteve të cilat janë në kuadër të sajë.  

5. ARH, në bazë të kompetencave të cilat i mbulon merr pjesë dhe përfaqëson 
sektorin e hekurudhave të Kosovës në organizatat dhe organet kompetente brenda 
dhe jashtë shtetit.  

6. Veprimtaria e ARH-së, do të mbikëqyret nga një bord mbikëqyrës (Bordi) i cili 
është bord joekzekutiv.  
6.1. Kuvendi i emëron katër (4) anëtarë, njëri prej të cilëve emërohet kryesuesi i 

Bordit, të cilët propozohen nga Qeveria me rekomandim të Ministrisë;  
6.2. Bordi ARH, përbehet prej pesë (5) anëtarëve, dhe njëri prej tyre zgjidhet 

kryesues, anëtari i pestë i Bordit është Drejtori i Përgjithshëm i ARH-së;  
6.3. anëtari i Bordit duhet të ketë:  

6.3.1. diplomë universitare, në fushën e drejtësisë, ekonomisë, inxhinierisë 
ose të specializuara në sektorin e transportit;  

6.3.2. së paku tri (3) vjet përvojë pune adekuate në sektorin e transportit;  
6.4. asnjë person nuk mund të emërohet anëtar i Bordit nëse është:  

6.4.1. aktivisht i përfshirë në parti politike ose  
6.4.2. nëpunës, kontraktues, aksionar, partner, pronar, menaxher, anëtar 

bordi, administrator në falimentim ose anëtar i ndonjë organi për 
likuidim të ndonjë personi që ka paraqitur kërkesë apo të cilit i është 
lëshuar licenca, certifikata e sigurisë ose leja, apo është dënuar për 
vepër penale me gjashtë (6) apo më tepër muaj burgim;  
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6.5. të gjithë anëtarët e Bordit duhet të jenë shtetas të Kosovës;  
6.6. çdo anëtar i Bordit emërohet për një mandat pesë vjeçar (5), i cili mund të 

emërohen më se shumti edhe për një (1) mandat;  
6.7. anëtari i Bordit mund të largohet prej Bordit nga autoriteti që e ka emëruar, 

nëse:  
6.7.1. sipas mendimit të autoritetit që e ka emëruar atë, nuk ka ushtruar 

shkathtësitë dhe nuk ka treguar përkushtimin e pritur nga një person 
që emërohet në Bord;  

6.7.2. nuk ka vijuar mbledhjet dhe nuk ka marrë pjesë aktive në aktivitetet 
e Bordit për më shumë se tre (3) muaj pa arsye;  

6.7.3. është i paaftë të ushtrojë përgjegjësitë e veta për shkak të paaftësisë 
fizike apo mentale;  

6.7.4. është dënuar për vepër penale me gjashtë (6) apo më tepër muaj 
burgim;  

6.7.5. ka treguar sjellje jo të mirë të cilat sipas mendimit të autoritetit që e 
ka emëruar atë, mund të komprometojë aftësinë e tij në kryerjen e 
detyrave ose në mënyrë të dëmshme mund të ndikojë në 
reputacionin e Bordit.  

6.8. Kuvendi mund të shkarkojë një apo më shumë anëtarë të Bordit nëse kanë 
dështuar për ti përmbushur çështjet e parashtruara të cilat i kanë obligim në 
bazë të këtij ligji;  

6.9. anëtari i Bordit mund të jep dorëheqje nga Bordi duke e njoftuar me shkrim 
Kuvendin dhe Bordin jo më pak se një (1) muaj përpara, përveç në raste të 
jashtëzakonshme;  

6.10. takimet e Bordit do të drejtohen në pajtim me procedurat e brendshme të 
miratuara nga Bordi dhe së paku një (1) herë në çdo muaj. Kryesuesi, sipas 
bindjes së vet dhe me kërkesë të së paku dy (2) anëtarëve të Bordit, në çdo 
kohë mund të konvokojë mbledhje shtesë të Bordit. Mbledhjet e Bordit nuk 
mund të zhvillohen nëse nuk janë të pranishëm tre (3) prej anëtarëve të tij, 
përfshirë Drejtorin e Përgjithshëm që duhet të jetë gjithmonë i pranishëm ne 
mbledhjet e Bordit. Mbledhjet e Bordit mund të organizohen edhe si 
video/audio konferenca ku anëtaret mund të marrin pjesë edhe nëpërmjet 
mjeteve tv/audio. Është përgjegjësi e anëtarit të Bordit që e ndjek mbledhjen 
më këto mjete të sigurojë konfidencialitetin;  

6.11. kryesuesi i njofton anëtarët e Bordit për datën, kohën, vendin dhe rendin e 
ditës së mbledhjes së Bordit së paku shtatë (7) ditë para mbledhjes. 
Kryesuesi, për çështje urgjente, mund t’i njoftojë edhe më herët se shtatë (7) 
ditë, me kusht që numri minimal i anëtarëve të Bordit që kërkohet të jenë të 
pranishëm të marrin pjesë dhe të konfirmojnë se mbledhja është konvokuar 
në mënyrën e duhur;  

6.12. vendimet e Bordit merren me shumicën e votave. Çdo anëtar i Bordit ka një 
(1) votë për çdo zgjidhje dhe kur numri i votave në favor të zgjidhjes është i 
barabartë me numrin e votave kundër, vota e kryesuesit është vendimtare;  

6.13. nëse është ndonjë çështje urgjente që duhet kaluar dhe kryesuesi nuk mund 
të konvokojë mbledhje të Bordit ku të pranishëm do të jenë aq anëtarë të 
Bordit sa edhe kërkohet, çështja mund të trajtohet përmes zgjidhjes me 



 
Ligjet administrative 

 544 

shkrim të nënshkruar nga kryesuesi dhe së paku dy (2) anëtarë të tjerë të 
Bordit, të cilët do të kishin të drejtë votimi mbi çështjen po të konvokohej 
mbledhja e Bordit;  

6.14. kryesuesi do të sigurojë që të mbahet procesverbal i çdo takimi të Bordit i 
cili miratohet në takimin e radhës të Bordit. Kryesuesi do të sigurojë që të 
gjitha procesverbalet e mbledhjeve të Bordit të mirëmbahen dhe të ruhen në 
vend të mbrojtur dhe të sigurtë. Procesverbalet janë konfidenciale dhe 
përmbajnë datën, kohën dhe vendin e mbledhjes, anëtarët e Bordit dhe 
personat tjerë të pranishëm, vërejtjet e anëtarëve të Bordit, për çdo çështjeje 
shqyrtuar, dokumentacionin e paraqitur Bordit dhe vendimet e marra nga ai;  

6.15. çdo anëtar i Bordit merr një shumë fikse të kompensimit për përmbushjen e 
detyrave te tyre;  

6.16. përcaktimi i shumës fikse të kompensimit propozohet nga bordi i ARH dhe 
miratohet nga Kuvendi i Kosovës;  

6.17. në përmbushjen e detyrave për Bordin çdo anëtar i tij do të veprojë në 
mirëbesim, në interesin më të mirë të ARH dhe do të zbatojë shkathtësitë 
dhe tregojë përkushtimin e pritur në përmbushjen e detyrave te tyre;  

6.18. anëtari i Bordit duhet të deklaroj ndonjë konflikt të interesit dhe të abstenoj 
në vendimmarrje kur ato janë evidentë si interesa të drejtpërdrejta apo të 
tërthorta.  

 
Neni 39 

Statusi dhe detyrat e Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave 
 
1. Struktura e ARH-së, miratohet nga Bordi dhe përfshinë: Menaxhmentin, 

Departamentet dhe personelin mbështetës. Çdo departament ka funksione të 
përcaktuara për t’iu përgjigjur nevojave të mobilitetit të shoqërisë, transportit dhe 
ekonomisë, siç rregullohen në këtë ligj dhe me aktet nënligjore të nevojshme që 
nxjerrin vete ato dhe menaxhmenti i ARH-së. Departamente në kuadër të ARH-së 
janë:  
1.1. Departamenti i licencimeve,  
1.2. Departamenti i sigurisë,  
1.3. Departamenti për interoperabilitetit dhe organet njoftuese,  
1.4. Departamenti i tregut hekurudhor.  

2. Përveç Departamenteve të përcaktuara në bazë të këtij neni, sipas nevojës dhe me 
miratimin Bordit te ARH, në pajtim me këtë ligj, mund të formohen edhe 
Departamente të tjera.  

3. Departamentet raportojnë te menaxhmenti i ARH-së, e cila vepron nën 
mbikëqyrjen e Bordit të ARH-së.  

4. ARH, ka Drejtorin e përgjithshëm i cili është Kryeshef ekzekutiv i Autoritetit. 
Drejtori i Përgjithshëm zgjidhet dhe shkarkohet nga Bordi ne përputhje me 
legjislacionin ne fuqi për shërbimin civil. Ai që nuk ka të drejtë të shërbejë në Bord 
nuk do të ketë të drejtë të emërohet as Drejtor i përgjithshëm.  

5. Drejtori i përgjithshëm do t’i ushtrojë kompetencat që i delegohen atij nga Bordi 
dhe nga ky ligj dhe është përgjegjës për:  
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5.1. drejtimin e punëve të përditshme të ARH, në pajtim me politikat dhe 
udhëzimet e nxjerra nga Bordi;  

5.2. emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të personelit në pajtim me politikat 
dhe procedurat e brendshme dhe ligjin në fuqi;  

5.3. sigurimin e informacioneve për Bordin lidhur me çështjet e diskutuara në 
mbledhjet e Bordit dhe sigurimin e zbatimit të vendimeve të Bordit;  

6. ARH sipas nevojës mund të angazhoj ekspert përkatës në raste të caktuara sipas 
nevojës në bazë të kontraktimeve konform procedurave të parapara ligjore.  

7. Në kryerjen e detyrave për Autoritetin, anëtarët e personelit nuk do të kërkojnë ose 
pranojnë udhëzime nga Qeveria apo nga ndonjë organ tjetër i jashtëm për 
Autoritetin.  

8. Anëtarët e Bordit, anëtarët e personelit, agjentët dhe nënkontraktuesit e Autoritetit, 
në çdo kohë do të ruajnë konfidencialitetin e informacioneve të marra gjatë 
kryerjes së detyrave të tyre apo në emër të Autoritetit dhe jo në sferën publike, të 
cilat mund të rrezikojnë interesat komerciale apo të tjera të Autoritetit apo të 
personit që ka paraqitur kërkesë apo të cilit i është lëshuar licenca, certifikata e 
sigurisë ose leja.  

9. Anëtari i personelit do t’iu shmanget konflikteve të interesit që në mënyrë të 
pafavorshme mund të ndikojnë në kryerjen e detyrave zyrtare dhe Autoritetit i 
deklaron për konfliktet aktuale apo të mundshme të interesit në kohën e rekrutimit 
dhe më vonë nëse paraqiten konflikte të tilla aktuale apo të mundshme apo bëhen 
të dukshme. Sipas këtij neni konfliktet e interesit mund të paraqiten nga interesat 
personale ose financiare dhe nga zyrtarët që merren me personin e tillë apo 
diskutimet dhe vendimet lidhur me personin e afërt.  

10. Anëtari i personelit do të deklarojë dhe do të abstenoj nga vendimarraja e ndonjë 
çështje në të cilën anëtari i personelit apo personi i afërt i tij ka interes personal apo 
financiar.  

11. ARH, është organizatë buxhetore sipas Ligjit mbi menaxhimin e financave publike 
dhe përgjegjësitë.  

12. Drejtori i përgjithshëm dhe zyrtari financiar i Autoritetit do t’ia dorëzojë Bordit 
dokumentet e përgatitura në pajtim me Ligjin mbi menaxhim e financave publike 
dhe përgjegjësitë për t’i miratuar para nxjerrjes së tyre.  

13. Kuvendi do të garantojnë që financimi t’i sigurohet ARH në pajtim me propozimet 
buxhetore, të miratuara në pajtim me procesin buxhetor.  

14. ARH i nënshtrohet auditimit në pajtim me ligjet për auditim në fuqi.  
15. Kuvendi në çdo kohë mund të kërkojë që të zbatohen auditime shtesë ne ARH, 

qëllimi i të cilëve do të përcaktohet nga Kuvendi për çdo rast veç e veç.  
16. ARH do të krijoj të hyra duke përfshirë mirëpo duke mos u kufizuar vetëm në të 

hyra nga taksat për aplikacione për licenca, leje speciale, licenca tjera të cilat do të 
specifikohen me një akt nënligjor nga ARH në bashkëpunim me Ministrinë 
përkatëse dhe Ministrinë e Financave.  

17. ARH do të shfrytëzoj të hyra të dedikuara në bazë të paragrafit 16 të këtij neni në 
bazë të Ligjit për menaxhimin e financave publike.  

18. Ofruesit e shërbimeve një herë në vit duhet ti raportojnë ARH për punën e tyre. 
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KREU IV 
RRJETI HEKURUDHOR DHE INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE 

 
Neni 40 

Rrjeti hekurudhor i Kosovës 
 
Rrjeti hekurudhor i Kosovës përbëhet nga linjat hekurudhore nacionale ekzistuese dhe 
ato të ardhshme të Kosovës, cilat ofrojnë qasje tek terminalet apo lokacionet e tjera 
specifike që iu shërbejnë një apo më shumë shfrytëzuesve të shërbimeve hekurudhore. 
 

Neni 41 
Infrastruktura hekurudhore e Kosovës në shfrytëzim të përbashkët 

 
Rrjeti publik hekurudhor i Kosovës përbëhet nga linjat e tanishme dhe të ardhshme 
nacionale hekurudhore të Kosovës të cilat shërbejnë apo janë në gjendje t’iu shërbejnë 
terminaleve apo ndonjë lokacioni tjetër që ofron shërbime hekurudhore më shumë se sa 
një shfrytëzuesi. Ky rrjet quhet rrjeti hekurudhor publik i Kosovës i shfrytëzimit të 
përbashkët dhe duhet të ofrojë mundësi qasjeje për çdo ndërmarrje hekurudhore që i 
plotëson kushtet për këtë. Kjo përjashton shërbimet private të binarëve industrial në 
pronësi private, që shfrytëzohen për shërbimet e mallrave të veta. 
 

Neni 42 
Infrastruktura hekurudhore 

 
1. Infrastruktura hekurudhore përbëhet nga pjesët në vazhdim me kusht që ato të 

formojnë pjesën e binarëve hekurudhor duke përfshirë binarët industrial, por duke 
përjashtuar linjat e vendosura brenda punëtorive për riparimet hekurudhore, depot 
apo hangarët e lokomotivave si dhe linjat degëzuese apo binarët industrial privat: 
1.1. pjesa tokësore;  
1.2. binari dhe shtrati i binarit në veçanti argjinatura, prerjet, kanalet e drenazhimit 

dhe binarët e ngushtë, kanalet e murosura, lëshesat, muret mbrojtëse përgjatë 
linjës, gjelbërimi për mbrojtjen e pjesëve anësore të pjerrëta etj; personat për 
udhëtarë dhe mallra, rruga katërkëmbëshe dhe rrugicat, muret rrethuese, 
mjetet mbrojtëse, rrethojat; shiritat për mbrojtje nga zjarri; aparaturat për 
nxehjen e ndërruesve, kryqëzimet, rrjetat për mbrojtje nga bora; etj.  

1.3. strukturat inxhinierike: urat, lëshesat dhe mbikalimet tjera, tunelet, prerjet e 
mbuluara dhe nënkalimet e tjera; muret mbajtëse dhe strukturat për mbrojtje 
kundër ortekëve, gurëve rrokullisës etj;  

1.4. vendkalimet në nivel, duke përfshirë pajisjet për sigurimin e trafikut rrugor;  
1.5. superstruktura, në veçanti: shinat, shinat speciale dhe kontra shinat; traversat 

dhe traversat gjatësore, lidhëset e vogla për linjën hekurudhore, balasti duke 
përfshirë çaklën dhe rërën; ndërrueset, kryqëzimet etj; platformat rrotulluese 
dhe traversat (përveç atyre të rezervuara veçmas për lokomotivat); 

1.6. rruga e qasjes për udhëtarët dhe mallrat, duke përfshirë edhe qasjen me anë 
të rrugës;  

1.7. siguria, instalimet sinjalizuese dhe telekomunikuese në binarin e hapur, në 
stacione dhe në depot për formimin e trenave, duke përshirë elektranat për 
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gjenerimin, transformimin dhe shpërndarjen e rrymës elektrike për 
sinjalizim dhe telekomunikim; ndërtesat për instalimet e tilla apo elektranat; 
pajisjet frenuese të binarit;  

1.8. instalimet e ndriçimit për qëllime të trafikut dhe të sigurisë;  
1.9. elektrana për transformimin dhe bartjen e energjisë elektrike për tërheqjen e 

trenave, nënstacionet, kabllot e furnizimit ndërmjet nënstacioneve dhe 
përçuesit kontaktues, rrjeti kontaktues dhe mbështetjet; binari i tretë me 
mbështetjet;  

1.10. Ndërtesat e shfrytëzuara nga menaxheri i infrastrukturës.  
 

Neni 43 
Kryqëzimet hekurudhë – rrugë 

 
1. Kryqëzimet me binarë duhen të bëhen me mbikalime ose nënkalime, përveç nëse 

ndërtimi i kryqëzimeve të tilla nuk do të ishte ekonomik apo nëse e pengon 
sigurinë e trafikut hekurudhor.  

2. Nëse kryqëzimi i një linje hekurudhore dhe rruge publike apo rruge të pa 
kategorizuar, bëhet për shkak të ndërtimit të një rruge të re, atëherë shpenzimet për 
ndërtimin e kryqëzimeve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, shpenzimet për 
vendosjen e pajisjeve dhe elementeve tjera të nevojshme në rrugën e re dhe në 
binarë, si dhe shpenzimet tjera për sigurimin e trafikut në rrugën e re, duhet të 
barten nga investitori i rrugës së re.  

3. Përgjegjësinë për sigurimin e vendkalimeve në nivel rrugë-hekurudhë si dhe për 
vendosjen e shenjëzimeve rrugore e mbanë pronari i vendkalimit, respektivisht 
institucioni përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugës e cila kryqëzohet me hekurudhën.  

4. Ndërtimi i nënkalimeve, mbikalimeve apo vendkalimeve në nivel pa pëlqimin 
paraprak të menaxherit të infrastrukturës hekurudhore nuk mund të bëhet. Ndërtimi 
i nënkalimeve, mbikalimeve apo vendkalimeve në nivel pa pëlqimin paraprak të 
menaxherit të infrastrukturës hekurudhore do të eliminohet menjëherë nga 
menaxheri i infrastrukturës hekurudhore dhe shpenzimet për eliminimin e 
nënkalimit, mbikalimit aspo vendkalimit në nivel do të barten nga institucioni i cili 
i ka ndërtuar ato.  

 
KREU V 

OPERIMI DHE SHFRYTËZIMI I INFRASTRUKTURËS HEKURUDHORE 
 

NËNKREU I 
Menaxheri i infrastrukturës së rrjetit të shfrytëzimit të përbashkët 

 
Neni 44 

Menaxhimi i infrastrukturës hekurudhore 
 
Menaxhimi i infrastrukturës hekurudhore bëhet nga menaxheri i infrastrukturës 
hekurudhore i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e infrastrukturës së 
tij dhe për ofrimin e shërbimeve përkatëse për ndërmarrjet hekurudhore të cilat ofrojnë 
shërbime të transportit. Menaxhimi i infrastrukturës duhet të përfshijë funksionet 
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esenciale të pagesave të rrjetit, duke përfshirë këtu përcaktimin dhe mbledhjen e 
pagesave, si dhe alokimin e traseve. 
 

Neni 45 
Themelimi i menaxherëve të infrastrukturës hekurudhore në Kosovë 

 
1. Infrastruktura hekurudhore ekzistuese e shfrytëzimit të përbashkët në Kosovë është 

pronë shtetërore, menaxhimin e së cilës shteti ia delegon menaxherit të 
infrastrukturës hekurudhore, Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA 
(INFRAKOS) është e krijuar si ndërmarrje me pronësi publike sipas Ligjit për 
ndërmarrjet publike. 

2. Misioni i INFRAKOS-it është që të zhvilloj dhe mirëmbaj infrastrukturën 
hekurudhore ekzistuese të shfrytëzimit të përbashkët dhe të operoj me te me 
objektivin e promovimit të transportit hekurudhor në këtë vend si një lloj transporti 
të qëndrueshëm dhe efikas për shoqërinë dhe ekonominë.  

3. INFRAKOS-i është gjithashtu përgjegjës për operimin e infrastrukturës duke ofruar 
qasje në infrastrukturë dhe duke vendosur pagesat për shfrytëzimin e infrastrukturës.  

4. Asetet të cilat e përbëjnë infrastrukturën hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët, 
si dhe ndërtesat që nuk i janë dhënë operimeve hekurudhore dhe që i takojnë shtetit 
transferohen nën menaxhimin e INFRAKOS-it.  

5. INFRAKOS-i do të funksionoj mbi baza komerciale përveç nëse nuk definohet 
ndryshe në këtë ligj.  

6. INFRAKOS duhet të ketë licencë dhe autorizim të sigurisë ashtu siç është e 
rregulluar me këtë ligj.  

7. Duke pasur parasysh projektet për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët në Kosovë, menaxheri i infrastrukturës 
hekurudhore mund të konsultohet nëse është e nevojshme gjatë negocijimit dhe të 
nënshkruaj kontratë të partneriteti në përputhje me legjislacionin në fuqi nëse 
arrihet vendimmarrje për këtë proces.  

8. Raporti ndërmjet shtetit dhe INFRAKOS-it që është në pronësi publike është i 
përshkruar në kontratë. Kjo kontratë duhet të siguroj menaxhim të pavarur të 
INFRAKOS-it, stafit dhe menaxherëve.  

9. Bordi dhe kryetari i INFRAKOS-it emërohet në përputhje me Ligjin mbi 
ndërmarrjet publike në Kosovë.  

10. Misioni dhe statuti i INFRAKOS-it do të përshkruhet me aktin nënligjor në pajtim 
me Direktivën e BE-së 2001/14. Ky akt gjithashtu do të precizoj, duke u bazuar në 
Ligjin mbi ndërmarrjet publike numrin e anëtarëve të bordit të INFRAKOS-it dhe 
modalitetet për nominimin dhe zgjedhjen e tyre,  

11. Duke qenë ndërmarrje me pronësi publike, INFRAKOS-i duhet t’i përmbush 
rregullat e përshkruara në ligjin e Kosovës për ndërmarrjet në pronësi publike 
lidhur me kontrollin ekonomik, financiar dhe teknik.  

12. INFRAKOS-i merr përsipër të drejtat dhe obligimet që kanë të bëjnë me asetet e 
transferuara nga Hekurudhat e Kosovës ShA me përjashtim të dëmtimeve që janë 
shkaktuar para datës së transferimit dhe taksave që kanë të bëjnë para datës së 
transferimit.  

13. Të gjitha transferimet e aseteve të përshkruara më sipër lirohen nga tatimet dhe 
pagesat për shtetin.  
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14. Asetet në pronësi publike të INFRAKOS-it mbrohen nga uzurpimi ashtu siç është 
përshkruar në Kreun X të këtij ligji. INFRAKOS-i dhe shteti kanë për obligim që 
me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të tjera të veprojnë kundër 
uzurpimeve. Modalitetet e veprimeve të cilat duhet te ndërmerren do të 
përcaktohen me akt nënligjor.  

15. Të hyrat e INFRAKOS-it janë të hyrat e paguara nga ndërmarrjet hekurudhore që 
shfrytëzojnë infrastrukturën hekurudhore në pronësi publike të shfrytëzimit të 
përbashkët si dhe shërbimet përkatëse, të hyrat e tjera që kanë të bëjnë me asetet 
dhe aktivitetet e tjera të INFRAKOS-it, kontributet shtetërore për zhvillimin dhe 
mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët dhe 
ndonjë kontribut tjetër me origjinë publike apo private.  

16. Parimet e llogaritjes së pagesave të shfrytëzimit të infrastrukturës paraqiten me 
aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së Nr. 2001/14, si dhe në propozimet 
e direktivës së re mbi themelimin e hapësirës unike hekurudhore evropiane të 
shtatorit 2010. Ato duhet të lejojnë shfrytëzim optimal të infrastrukturës 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët dhe të lejojnë qasje të drejt dhe jo 
diskriminuese për ndërmarrjet hekurudhore. 

17. INFRAKOS-i duhet të publikoj çdo vit ekspozenë e rrjetit të freskuar ashtu siç 
është definuar në këtë ligj. Ky dokument duhet të përshkruaj infrastrukturën 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duke përfshirë linjat që lidhen me 
terminalet dhe portet tokësore, pajisjet dhe shërbimet e tjera të cilat mund të jenë 
në dispozicion si dhe kushtet për të pasur qasje në këtë infrastrukturë dhe në këto 
shërbime.  

18. INFRAKOS-i duhet të krijoj regjistrin e infrastrukturës për infrastrukturën të cilën 
e menaxhon.  

19. INFRAKOS-i përveç ekspozeut të rrjetit mund të lëshojë edhe dokumente tjera 
administrative të cilat do të përdoren për marrëdhëniet e tij me ndërmarrjet 
hekurudhore apo çfarëdo entiteti tjetër që merret me këtë çështje. Këto dokumente 
duhet të bëhen publike.  

20. mund të negocioj dhe të nënshkruaj kontrata dhe të realizoj projekte për zhvillimin 
dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët në 
Kosovë në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

21. Shteti përveç INFRAKOS-it mundet t’ua delegoj edhe tjerëve menaxhimin e 
infrastrukturës së re hekurudhore të zhvilluar në përputhje me PPP apo 
koncesionimin. Kontrata ndërmjet shtetit dhe menaxherit të ri të infrastrukturës 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët do të precizoj kushtet që do të garantojnë 
sigurinë dhe interoperabilitetn e operimeve të infrastrukturës dhe vazhdimësinë e 
shërbimeve publike, si dhe obligimin për lëshimin e Ekspozeut të Rrjetit dhe lejimin 
e qasjes fer, transparente, jodiskriminuese infrastrukturës së re hekurudhore.  

22. Secili menaxher i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët përveç 
INFRAKOS-it, duhet të ketë autorizimin e sigurisë.  

23. Përveç INFRAKOS-it, çdo menaxher tjetër i infrastrukturës hekurudhore të 
shfrytëzimit të përbashkët duhet gjithashtu të bëj publike rregullat dhe vendimet që 
kanë të njëjtin objekt sikurse aktet administrative të INFRAKOS-it. Ata duhet të 
lëshojnë çdo vit ekspozeun e rrjetit të freskuar, si dhe të përgatisin dhe freskojnë 
regjistrin e infrastrukturës të cilën ata e menaxhojnë.  
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24. INFRAKOS-i dhe secili menaxher tjetër i infrastrukturës hekurudhore duhet të 
bashkëpunojnë me menaxherët e tjerë të infrastrukturës hekurudhore në regjionin e 
Ballkanit dhe në Evropë për të ndërtuar trasetë ndërkombëtare dhe optimizuar 
shfrytëzimin e rrjetit hekurudhor Evropian.  

 
Neni 46 

Licenca dhe autorizimi i sigurisë për menaxherët e infrastrukturës 
së shfrytëzimit të përbashkët 

 
1. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të aplikoj në 

organin licencues dhe të merr licencën.  
2. Kushtet për dhënien e licencës janë:  

2.1. selitë e entiteteve ligjore duhet janë në territorin e Kosovës  
2.2. kompania është e regjistruar për aktivitetin e menaxhimit të infrastrukturës 

hekurudhore;  
2.3. kompania nuk është në procedurë bankrotimi;  
2.4. personi përgjegjës apo anëtari i organit menaxhues të entitetit ligjor në 

momentin e marrjes së licencës nuk është i dënuar për ndonjë vepër penale 
apo ndaj tij nuk është iniciuar ndonjë procedurë për vepër penale;  

2.5. kompania është e aftë financiarisht, pra mund të plotësoj obligimet e veta të 
tanishme apo të ardhshme nën kushte normale të operimit brenda 
dymbëdhjetë (12) muajsh;  

2.6. kompania është e siguruar në një kompani sigurimesh dhe paraqet dëshmi 
me shkrim se është në gjendje të dëmshpërblej dëmtimet eventuale të 
shkaktuara gjatë kryerjes së aktiviteteve të veta sipas rregulloreve dhe 
marrëveshjeve ndërkombëtare që janë obliguese për Kosovën.  

3. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të aplikoj dhe 
të merr autorizimin e sigurisë nga autoriteti nacional që është kompetent për 
sigurinë hekurudhore. Ky autorizim i sigurisë duhet të rishqyrtohet në intervale 
kohore që nuk kalojnë pesë (5) vite.  

4. Kushtet dhe procedurat, si dhe format e aplikimeve për marrjen e autorizimit të 
sigurisë do të përshkruhen me aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 
2004/49.  

 
Neni 47 

Menaxhimi i infrastrukturës hekurudhore në rrethana të jashtëzakonshme 
 
1. Në rast të ndërprerjes së trafikut hekurudhor të shkaktuar nga defektet teknike, 

aksidentet serioze, aksidentet apo incidentet; menaxheri i infrastrukturës 
hekurudhore i shfrytëzimit të përbashkët duhet të ndërmerr të gjitha masat e 
domosdoshme për të rivendosur kushte normale të trafikut në një kohë sa më të 
shkurtër të mundshme.  

2. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të përgatisë planet 
rezervë ku përfshihen të gjitha autoritetet dhe institucionet që duhet të informohen 
në rast të aksidentit serioz, aksidentit apo incidentit apo të ndërprerjes serioze të 
trafikut të trenave.  

3. Në rast emergjence kur infrastruktura hekurudhore nuk mund të shfrytëzohet, 
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atëherë menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët 
mund të anuloj shfrytëzimin e linjave të trenave pa i njoftuar paraprakisht 
transportuesit për aq kohë sa është e domosdoshme për riparimin e infrastrukturës. 
Ai gjithashtu mund të kërkoj nga transportuesit që t’i vënë në dispozicion burimet 
për normalizimin e situatës sa më shpejt që të jetë e mundur.  

4. Nëse konsideron se është e domosdoshme, menaxheri i infrastrukturës së 
shfrytëzimit të përbashkët mund të kërkoj nga transportuesit t’i vënë në 
dispozicion burimet e tilla të cilat menaxheri i konsideron të nevojshme në mënyrë 
që për një kohë sa më të shkurt të mundshme të normalizohet trafiku.  

 
NËNKREU II 

Ofruesit e pajisjeve speciale hekurudhore 
 

Neni 48 
Ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore 

 
1. Pajisja speciale hekurudhore nënkupton lidhjen hekurudhore me rrjetin për qëllim 

të ofrimit të shërbimeve për transportin e udhëtarëve dhe të mallrave, e cila nuk 
është as port e as terminal. Ofrues i pajisjeve hekurudhore, nënkupton personin i 
cili ofron pajisjet speciale të shërbimeve hekurudhore.  

2. Ministria vendos nëse ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore do të deklarohet si 
menaxher i infrastrukturës i cili njëkohësisht do të jetë organ i cili aplikon pagesën 
dhe bënë alokimin e traseve të trenit. Në këtë rast ofruesi i pajisjeve speciale 
hekurudhore është i obliguar që të aplikoj për licencë dhe certifikatë bazuar në këtë 
ligj. Ky po ashtu është i obliguar që të prezanton ekspozenë e thjeshtësuar të rrjetit 
dhe të bënë kontrata kornizë apo kontratat për qasje në binarë, ashtu sikurse 
kërkohet me këtë ligj. Deklarata e tillë e rrjetit duhet të përpilohet sipas aktit 
nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2001/14 dhe propozimin për direktivën 
e re mbi Hapësirën Unike Evropiane të Transportit të shtatorit 2010. 

3. Nëse Ministria vendosë që ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore nuk ka nevojë 
të deklarohet si menaxher i infrastrukturës dhe organ i cili aplikon pagesat për rrjet 
dhe bënë alokimin e trasesë, atëherë ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore nuk 
ka nevojë që të ketë licencë dhe autorizim të sigurisë.  

4. Ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore ka të drejt të kryej transport në llogari të 
vet për qëllimet e veta dhe për ato komerciale.  

5. Në rast të transportit për nevojat e veta, atëherë ai nuk duhet të kërkoj licencë për 
ndërmarrjet hekurudhore apo të aplikoj për autorizim të thjeshtë të sigurisë, por 
duhet të jetë në pajtim me rregullat që kanë të bëjnë me sigurinë e transportit 
hekurudhor sikurse kërkohet me këtë ligj dhe me rregulloret pasuese. Deklarata e 
tillë e thjeshtësuar e rrjetit duhet të përpilohet sipas aktit nënligjor në pajtim me 
Direktivën e BE-së 2001/14 dhe propozimin për direktivën e re mbi Hapësirën 
Unike Evropiane të Transportit të shtatorit 2010.  

6. Ministria me një akt nënligjor duhet t’i përshkruaj të drejtat dhe obligimet për 
ofruesin e pajisjeve speciale hekurudhore të cilat kanë të bëjnë me operimet e 
sigurta, ndërtimin dhe mirëmbajtjen si dhe menaxhimin.  
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NËNKREU III 
Termat dhe kushtet e përgjithshme për qasje dhe shfrytëzim 

të rrjetit hekurudhor 
 

Neni 49 
Parimet e përgjithshme për qasje dhe transit 

 
1. Ndërmarrjeve hekurudhore në rrjetin e Hekurudhave të Republikës së Kosovës, 

duhet të iu jepet qasje dhe transit në kushte të barabarta dhe jo diskriminuese, 
përveç nëse nuk është rregulluar ndryshe me këtë ligj.  

2. Është detyrë e menaxherit të infrastrukturës hekurudhore që të siguroj se janë 
respektuar të drejtat e akorduara për ndërmarrjet hekurudhore në përputhje me këtë 
ligj.  

3. Për ndërmarrjet hekurudhore qasja në infrastrukturën hekurudhore duhet të 
autorizohet nga menaxheri i infrastrukturës.  

4. Nëse ndërmarrjes hekurudhore i mohohet qasja në infrastrukturë, ka të drejt të 
ankohet në ARH.  

5. Ndërmarrjeve hekurudhore duhet që të iu jepet e drejta e qasjes në rrjetin e 
shteteve tjera në kushte të barabarta dhe jo diskriminuese me qëllim të operimit me 
shërbime ndërkombëtare.  

 
Neni 50 

Qasja në terminale 
 
1. Qasja në binarë dhe ofrimi i shërbimeve në terminale të lidhura me aktivitetet 

hekurudhore që i shërbejnë apo që potencialisht mund të i shërbejnë më shumë se 
sa një konsumatori final, duhet të iu jepet të gjitha ndërmarrjeve hekurudhore në 
mënyrë jodiskriminuese dhe transparente, kurse kërkesat e ndërmarrjeve 
hekurudhore mund t’i nënshtrohen kufizimeve vetëm nëse ekzistojnë alternativat e 
zbatueshme nga hekurudha sipas kushteve të tregut. 

2. Është detyrë e ndërmarrjes e cila është e ngarkuar me infrastrukturën hekurudhore 
dhe furnizim të shërbimeve në terminale, që të siguroj që qasja dhe shërbimet e 
furnizimit të jepen në mënyrë transparente dhe jodiskriminuse.  

3. Nëse ndërmarrjes hekurudhore i mohohet qasja, ajo ka të drejtë të ankohet në 
ARH.  

 
Neni 51 

Qasja në pajisjet speciale hekurudhore 
 
1. Cilido aplikant mund të kërkoj qasje në pajisjet speciale hekurudhore nëse ato 

pajisje janë:  
1.1. binarë hekurudhorë, leje për shfrytëzimin e atij binari për transportin e 

udhëtarëve dhe të mallrave, operimin dhe tërheqjen e trenave vetëm në atë 
binar në mënyrë që të arrihet deri te konsumatori fundor apo për të arritur 
qasje tek pajisjet speciale hekurudhore te konsumatori final pasi që kjo 
mund të arrihet vetëm nëpërmes të qasjes së ofruesit të pajisjeve speciale.  

1.2. binar hekurudhor, leje për shfrytëzimin e binarit për qëllim të arritjes tek 
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depoja e mirëmbajtjes apo vendi i furnizimit me energji elektrike, e që mund 
të arrihet vetëm nëpërmes të qasjes së ofruesit apo ofruesve të pajisjeve.  

1.3. binar hekurudhor dhe shërbime të afërme, leje për binarin e tillë hekurudhor 
dhe shërbimet e afërme për qëllim të garazhimit apo mbajtjes së 
përkohshme të mjeteve lëvizëse lidhur me operimin dhe tërheqjen e trenave 
vetëm në atë binar apo në ndonjë binar tjetër i cili mund të arrihet vetëm 
nëpërmes të qasjes të ofruesin të pajisjeve.  

1.4. pajisjet e ofruesve, leja për shfrytëzimin e pajisjeve të ofruesve që kanë të 
bëjnë me operimin e rrjetit dhe pajisjeve të tij shërbyese tek të cilat mund të 
arrihet vetëm nëpërmes të qasjes të ofruesit të pajisjeve.  

2. Në rastin kur aplikuesi nuk ka sukses në arritjen e marrëveshjes për qasje me 
ofruesin e pajisjeve speciale hekurudhore, atëherë ai mund të kërkoj intervenimin e 
Organit Rregullativ të Tregut.  

3. Në bazë të ankesës nga aplikuesi apo me vetiniciativë, Organi Rregullativ i Tregut 
mund të vendos që ofruesi i pajisjeve speciale hekurudhore të futet në kontratën e 
qasjes me aplikuesin, për qëllim apo në lidhje me shfrytëzimin e pajisjeve speciale 
hekurudhore të specifikuara. Kjo e gjitha mund të bëhet pasi që të jetë bërë 
ekzaminimi i plotë nëse dhe deri në cilën masë ekziston:  
3.1. mungesa e alternativave të suksesshme nga hekurudha në kushtet e tregut;  
3.2. mungesa e alternativave të zëvendësueshme nga hekurudha nën kushtet e 

tregut;  
3.3. abuzimi eksploatues për shkak të sjelljes monopoliste;  
3.4. përjashtimi i aplikantëve të tjerë, konkurruesve apo sjelljes kundër 

konkurruese;  
3.5. sjelljeve tjera diskriminuese.  

4. Nëse ofruesi i pajisjeve shërbyese speciale hekurudhore nuk zbaton vendimin, 
Organi Rregullativ i Tregut ka të drejtë të shfrytëzojë mundësitë ligjore për 
detyrimin e tij.  

 
Neni 52 

Qasja në shërbime 
 
1. Aplikantët duhet që në baza jo diskriminuese të kenë të drejtë në pakon minimale 

të qasjes dhe qasje në binarë në pajisjet shërbyese siç janë të përshkruara në këtë 
ligj. Ofrimi i shërbimeve (qasja në binarë për pajisjet shërbyese dhe shërbimet e 
furnizimit) duhet të bëhet në mënyrë jo diskriminuese, ndërsa kërkesat nga 
ndërmarrjet hekurudhore mund të refuzohen vetëm nëse ekzistojnë alternativa të 
zbatueshme në kushte të tregut. Nëse ofrimi i shërbimeve nuk bëhet nga një 
menaxher i infrastrukturës, ofruesi i infrastrukturës kryesore duhet të shfrytëzojë të 
gjitha përpjekjet e arsyeshme për lehtësimin e këtyre shërbimeve dhe këtë ta 
publikoj në ekspozeun e tij të rrjetit. 

2. Kur menaxheri i infrastrukturës ofron ndonjërin nga shërbimet e parapara me këtë 
ligj si shërbime shtesë, ai duhet t’i ofrojë ato me kërkesë të ndërmarrjes hekurudhore.  

3. Ndërmarrjet hekurudhore mund të kërkojnë shërbime të mëtejme ndihmëse të 
shënuara në këtë ligj nga menaxheri i infrastrukturës apo nga furnizuesit e tjerë. 
Menaxheri i infrastrukturës nuk është i obliguar që t’i ofroj ato shërbime.  
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4. Shërbimet me të cilat furnizohen ndërmarrjet hekurudhore janë:  
4.1. pakoja minimale e qasjes duhet të përfshijë:  

4.1.1. trajtimin e kërkesave për kapacitetin e infrastrukturës;  
4.1.2. të drejtën e shfrytëzimit të kapacitetit që është dhënë;  
4.1.3. shfrytëzimin e ndërrueseve të binarëve dhe nyejve hekurudhore;  
4.1.4. kontrollin e trenit duke përfshirë sinjalizimin, rregullimin, nisjen, 

komunikimin dhe ofrimin e informacionit mbi lëvizjen e trenit;  
4.1.5. tërë informacionin tjetër i cili kërkohet për zbatimin apo operimin e 

shërbimeve për të cilat është dhënë kapaciteti.  
4.2. pajisjet shërbyese për qasje në binarë dhe ofrimi i shërbimeve duhet të përfshijë:  

4.shfrytëzimin e pajisjes së furnizimit me rrymë elektrike për tërheqje të 
trenave kur është në dispozicion;  
4.2.1. pajisjet për furnizimin me karburant;  
4.2.2. stacionet e udhëtarëve, ndërtesat e tyre dhe pajisjet e tjera;  
4.2.3. terminalet e mallrave;  
4.2.4. stacionet përmbledhëse;  
4.2.5. pajisjet për formimin e trenave;  
4.2.6. binarët anësorë të magazinimit;  
4.2.7. pajisjet e mirëmbajtjes dhe pajisjet e tjera teknike.  

4.3. shërbimet shtesë përbëhen nga:  
4.3.1. rryma e tërheqjes;  
4.3.2. para nxehja e trenave të udhëtarëve;  
4.3.3. furnizimi me derivate, manovrimi dhe të gjitha shërbimet e tjera 

shtesë të ofruara në pajisjet shërbyese për qasje në binar të 
përmendura më sipër;  

4.3.4. kontratat e përshtatura për:  
4.3.4.1. kontrollin e transportit të mallrave të rrezikshme;  
4.3.4.2. asistencën në qarkullimin e trenave të parregullt.  

4.4. shërbimet ndihmëse përfshijnë:  
4.4.1. qasjen në rrjetin telekomunikues;  
4.4.2. ofrimin e informacionit shtesë;  
4.4.3. inspektimin teknik të mjeteve lëvizëse.  

4. Nëse aplikuesit i mohohet qasja në shërbime të cilat ofruesi i shërbimeve është i 
obliguar t’ia ofroj, atëherë aplikuesi ka të drejt të ankohet në Organin Rregullativ 
të Tregut.  

5. Kur operatori i ofrimit të pajisjeve shërbyese i përket organit apo kompanisë e cila 
është aktive dhe mbanë pozitë dominante së paku në njërin nga tregjet e 
shërbimeve të transportit hekurudhor për të cilat përdoren pajisjet, atëherë 
operatori duhet të organizohet në atë mënyrë që të jetë i pavarur nga ky organ apo 
kompani në aspektin legal, organizativ dhe të vendimmarrjes.  

6. Refuzimi i kërkesave të ndërmarrjeve hekurudhore për qasje në pajisjet shërbyese 
mund të bëhet vetëm nëse ka alternativa të zbatueshme me të cilat iu lejohet atyre 
operimi me shërbimet e udhëtarëve apo të mallrave në të njëjtën linjë dhe në 
kushte ekonomike të pranueshme. Barra e argumentimit të ekzistimit të një 
alternative të përshtatshme, mbetet mbi operatorin e pajisjeve shërbyese.  

7. Kur operatori i pajisjeve shërbyese has në konflikt ndërmjet kërkesave të 
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ndryshme, ai duhet bërë krahasimin më të mirë të mundshëm të të gjitha 
kërkesave. Nëse nuk ekziston ndonjë alternativë e përshtatshme dhe mundësia e 
akomodimit të të gjitha kërkesave për kapacitetet e pajisjeve relevante mbi bazat e 
nevojave të demonstruara, atëherë Organi Rregullativ i Tregut me nismën e vet apo 
në bazë të ankesave duhet të ndërmerr veprimet e duhura që të sigurojë se pjesa e 
duhur e kapaciteteve i është dhënë ndërmarrjeve hekurudhore të cilat nuk janë 
pjesë e organit apo kompanisë tek të cilat bënë pjesë operatori i pajisjeve.  

8. Kur pajisjet shërbyese nuk kanë qenë në përdorim dy (2) vite rresht, atëherë 
pronari i tyre duhet që të bëjë publikimin e operimit të pajisjeve për dhënie apo 
marrje me qira.  

 
Neni 53 

Qasja në pajisjet e trajnimit 
 
1. Ndërmarrjet hekurudhore që aplikojnë për certifikatë të sigurisë duhet të kenë 

qasje të drejt dhe jo diskriminuese në pajisjet e trajnimit për trajnimin e 
makinistëve dhe stafin shoqërues të trenave kurdo që një trajnim i tillë është i 
domosdoshëm për plotësimin e kërkesave për të marrë certifikatën e sigurisë.  

2. Shërbimet e ofruara duhet të përfshijë trajnimin mbi domosdoshmërinë e njohjes të 
linjave, rregullave të operimit dhe procedurat, sinjalizimin dhe sistemin e teleko-
mandimit si dhe procedurat e emergjencës të cilat aplikohen në operimin e linjave.  

3. Menaxherët e infrastrukturës dhe stafi i tyre të cilët kryejnë punët vitale të sigurisë 
duhet të kenë qasje të drejt dhe jo diskriminuese në pajisjet e trajnimit.  

4. Nëse shërbimet e trajnimit nuk përshijnë provimet dhe dhënien e certifikatave, 
atëherë ministria duhet të siguroj qasjen e ndërmarrjes hekurudhore në atë 
certifikim nëse kjo ka të bëjë me kërkesën për certifikatën e sigurisë.  

5. Autoriteti i sigurisë duhet të siguroj që ofrimi i shërbimeve të trajnimit, apo kur 
është e përshtatshme dhënia e certifikatës t’i plotëson kërkesat e sigurisë.  

6. Nëse pajisjet e trajnimit janë në dispozicion vetëm përmes të shërbimeve të një 
ndërmarrje të vetme hekurudhore apo të një menaxheri të vetëm të infrastrukturës, 
atëherë ministria duhet të siguroj se ato do të jenë në dispozicion për ndërmarrjet e 
tjera hekurudhore me një çmim të arsyeshëm dhe jo diskriminues dhe me kosto që 
mund të përfshijë një profit të vogël.  

7. Kur bëhet rekrutimi i makinistëve të rinj, atëherë stafi i ndërmarrjes hekurudhore 
që është në bordin e trenit dhe stafi që kryen detyrat vitale të sigurisë, duhet të jenë 
në gjendje të marrin parasysh ndonjë trajnim, kualifikim dhe përvojë të fituar më 
parë nga ndërmarrjet e tjera hekurudhore. Për këtë qëllim këta anëtarë të stafit 
duhet të kenë të drejt të kenë qasje, t’i marrin kopjet dhe t’i komunikojnë të gjitha 
dokumentet të cilat dëshmojnë trajnimin e tyre, kualifikimet dhe përvojën.  

8. Nëse aplikuesit i mohohet qasja në pajisjet e trajnimit, atëherë ai ka të drejt të 
ankohet tek Organi Rregullativ i Tregut.  

 
Neni 54 

Kabotazhi dhe kufizimet për të drejtën e qasjes në infrastrukturë 
 
1. Ndërmarrjet hekurudhore gjatë kryerjes së shërbimit ndërkombëtar të transportit 

duhet të kenë të drejtë që në cilindo stacion apo terminal të vendosur në linjat 
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ndërkombëtare të marrin udhëtarë dhe mallra dhe t’i dërgojnë ata deri te 
destinacioni tjetër duke përfshirë këtu stacionet dhe terminalet e vendosura në 
shtetin tjetër.  

2. Ministria mund të kufizoj të drejtën e qasjes të definuar në paragrafin 1. për 
shërbimet ndërmjet vendit të nisjes dhe destinacionit, e të cilat janë të mbuluara 
nga një apo më shumë kontrata të shërbimit publik. Ky kufizim mund të mos ketë 
efekt në kufizimin e të drejtës për të marrë udhëtarë apo mallra në ndonjë stacion 
apo terminal të vendosur në linjat e shërbimit ndërkombëtar dhe t’i dërgojnë ata 
tek një destinacion tjetër duke përfshirë stacionet dhe terminalet e vendosura në 
Kosovë, përveç nëse realizimi i kësaj të drejte do të prishte ekuilibrin ekonomik të 
kontratës së shërbimit publik.  

3. Se a do të prishet ekuilibri ekonomik kjo duhet të përcaktohet nga Organi 
Rregullativ i Tregut - organi relevant rregullativ mbi bazën e analizës objektive 
ekonomike dhe bazuar në kriteret e parapërcaktuara duke pasuar kërkesën nga:  
3.1. Ministria apo autoritetet kompetente regjionale apo komunale të cilat e kanë 

dhënë kontratën e shërbimit publik,  
3.2. ndonjë autoritetet tjetër kompetent i interesuar me të drejtën e kufizimit të 

qasjes sipas këtij neni,  
3.3. menaxheri i infrastrukturës, apo  
3.4. ndërmarrja hekurudhore e cila zbaton kontratën e shërbimit publik.  

4. Autoritetet kompetente dhe ndërmarrjet hekurudhore të cilat ofrojnë shërbime 
publike duhet t’i ofrojnë Organit Rregullativ të Tregut informacionin e kërkuar me 
arsyetim në mënyrë që të vihet deri te ai vendim. Autoriteti Rregullativ 
Hekurudhor duhet të merr parasysh gjithë informacionin e ofruar, kur kjo është e 
përshtatshme t’i konsultoj palët relevante dhe njëkohësisht duhet t’i informoj palët 
relevante për vendimin e marrë. Kjo duhet të bëhet brenda një kohe të 
parapërcaktuar dhe të arsyeshme dhe në çfarëdo rasti brenda dy (2) muajsh nga 
dita e marrjes së të gjithë informacionit relevant.  

5. Organi Rregullativ i Tregut duhet t’i ofrojë faktet për vendimin e vet dhe të 
specifikoj kohën dhe kushtet brenda të cilave entitetet në vijim mund të kërkojnë 
rishqyrtimin e vendimit:  
5.1. autoriteti relevant kompetent apo autoritetet kompetente;  
5.2. menaxheri i infrastrukturës;  
5.3. ndërmarrja hekurudhore që zbaton kontratën e shërbimit publik; apo  
5.4. ndërmarrja hekurudhore që kërkon qasje.  

6. Ministria gjithashtu mundet të kufizoj të drejtën për marrjen dhe zbritjen e 
udhëtareve në linjat e shërbimit ndërkombëtar të udhëtarëve në rastet kur e drejta 
ekskluzive për bartjen e udhëtareve ndërmjet stacioneve është dhënë më parë sipas 
kontratës së koncesionit në bazë të një procedure tenderuese dhe të një konkurrence 
të drejt. Ky kufizim mund të vazhdoj gjatë kohëzgjatjes së kontratës fillestare apo për 
pesëmbëdhjetë (15) vite, merret cilido version që është më i shkurtër.  

7. Organi Rregullativ i Tregut siguron zbatimin transparent dhe jo diskriminues të 
vendimeve të referuara në këtë nen.  

8. Autoritetet kompetente të cilat lidhin kontratat e shërbimit publik, mund të vënë 
taksë për ndërmarrjet hekurudhore të cilat ofrojnë shërbime për udhëtarë për 
operim në linjat të cilat janë në kuadër të juridiksionit të këtij autoriteti dhe që 
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operojnë në Kosovë.  
9. Në këtë rast ndërmarrjet hekurudhore që ofrojnë shërbime të transportit 

hekurudhor vendor dhe ndërkombëtar të udhëtareve do t’i nënshtrohen të njëjtës 
taksë mbi operimin e linjave që janë në kuadër të juridiksionit të atij autoriteti.  

10. Taksa synon që të kompenson autoritetin kompetent publik për obligimet e 
shërbimeve publike ashtu siç përshkruhet në kontratat e dhëna të shërbimit publik.  

11. Të hyrat nga një taksë e tillë dhe e paguar si kompensim mund të mos e mbulojnë 
atë që është e domosdoshme për të mbuluar tërë apo një pjesë të kostos së 
shkaktuar nga obligimet e shërbimit publik relevant duke marrë parasysh pranuesit 
relevant dhe fitimin e arsyeshëm për kryerjen e atyre obligimeve.  

12. Taksa e vënë duhet t’i respektoj në veçanti parimet e paanësisë, transparencës, 
jodiskriminimit dhe proporcionalitetit, e në veçanti raportin ndërmjet çmimit 
mesatar të shërbimit për udhëtarët dhe nivelit të asaj takse.  

13. Totali i taksave të vëna sipas këtij paragrafi nuk duhet të rrezikoj zbatueshmërinë 
ekonomike të shërbimit hekurudhor të transportit të udhëtarëve për të cilat ato janë 
vënë.  

14. Autoritetet relevante duhet të mbajnë informacionet e domosdoshme për të 
siguruar trajtimin e origjinës dhe shfrytëzimit të taksave.  

15. Organi Rregullativ i Tregut duhet të informohet paraprakisht për çdo vendim të 
marrë nga autoriteti publik relevant që të mund të kërkoj tërë informacionin që ka 
ndikuar në planifikimin e taksës, ta kontrollojë përputhjen me parimet e paanësisë, 
transparencës, jo diskriminimit, proporcionalitetit dhe caktimit së çmimit të 
paraqitur në këtë ligj.  

16. Autoriteti publik relevant duhet të merr parasysh observimet dhe shënimet e 
Organit Rregullativ të Tregut në procesin e vendimmarrjes para zbatimit të asaj 
takse.  

17. Ndërmarrjet hekurudhore që i nënshtrohen taksës së paraqitur në këtë ligj, kanë të 
drejt të paraqesin ankesë tek Organi Rregullativ i Tregut.  

18. Padia kundër vendimit të referuar në këtë ligj mund të iniciohet, ndërsa procedura 
administrative duhet të iniciohet në gjykatën kompetente brenda tridhjetë (30) 
ditësh nga dita e pranimit të vendimit.  

 
NËNKREU IV 

EKSPOZEU I RRJETIT 
 

Neni 55 
Ekspozeu i Rrjetit 

 
Çdo menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët pas konsultimeve me palët 
e interesuara dhe Organin Rregullativ të Tregut duhet të publikoj Ekspozeun e rrjetit 
sikurse është definuar në këtë ligj. Ky ekspoze duhet të përmbaj përshkrimin e 
infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët, rregullat e përgjithshme për 
aplikimin për trasetë e trenit, tarifat dhe qasjen në infrastrukturën hekurudhore, 
rregullat për alokimin e kapacitetit dhe informacionin tjetër esencial për raportet e 
punës ndërmjet menaxherit të infrastrukturës dhe ndërmarrjeve hekurudhore.  
 



 
Ligjet administrative 

 558 

Neni 56 
Rrjeti 

 
1. Përmbajtja e obligueshme e ekspozeut të rrjetit duhet të përshkruhet me aktin 

nënligjor në pajtim me Direktivën 2001/14/EC dhe në propozimin e direktivës së 
re mbi Hapësirën Unike Evropiane të Transportit të shtatorit 2010. Ky ekspoze së 
paku duhet të përmbajë seksionet vijuese: 
1.1. seksionin i cili paraqet natyrën e infrastrukturës që është në dispozicion për 

ndërmarrjet hekurudhore dhe kushtet për qasje në te;  
1.2. seksionin për parimet e vendosjes së çmimeve dhe pagesave të shfrytëzimit. 

Kjo duhet të përmbaj detajet e skemës së vendosjes së çmimeve sipas këtij 
ligji e gjithashtu informacionet e mjaftueshme për pagesat që aplikohen për 
shërbimet e vendosura e që janë përcaktuar nga vetëm një furnizues. Duhet 
të jep detaje për metodologjinë, rregullat dhe kur është e aplikueshme 
shkallët e shfrytëzuara për aplikim. Duhet të përmbaj informacionin mbi 
ndryshimet e pagesave të cilat tanimë janë vendosur apo janë paraparë;  

1.3. seksionin mbi parimet dhe kriteret për alokimin e kapaciteteve. Kjo duhet t’i 
paraqet karakteristikat e përgjithshme të kapacitetit të infrastrukturës që 
është në dispozicion të ndërmarrjeve hekurudhore dhe çfarëdo kufizimi në 
lidhje me shfrytëzimin duke përfshirë kërkesat e kapacitetit për mirëmbajtje. 
Duhet gjithashtu të specifikojë procedurat dhe afatet që kanë të bëjnë me 
procesin e alokimit të kapacitetit. Ekspozeu duhet të përmbaj kriteret 
specifike që hyjnë në punë gjatë këtij procesi e në veçanti:  
1.3.1. procedurat sipas të cilave aplikuesit mund të kërkojnë kapacitet nga 

menaxheri i infrastrukturës;  
1.3.2. kërkesat që i drejtojnë aplikuesit;  
1.3.3. orarin e aplikimit dhe proceset e alokimit;  
1.3.4. parimet që e drejtojnë procesin e koordinimit;  
1.3.5. procedurat që duhet të pasohen dhe kriteret e shfrytëzuara kur ka 

mbingarkim në infrastrukturë;  
1.3.6. detajet për kufizimet në shfrytëzimin e infrastrukturës;  
1.3.7. cilido kusht me të cilin merren parasysh nivelet e mëparshme të 

shfrytëzimit të kapacitetit në përcaktimin e prioriteteve për procesin 
e alokimit. Duhet të jepen masat e marra në formë të detajuar për të 
siguruar trajtim adekuat të shërbimeve të mallrave, shërbimeve 
ndërkombëtare dhe kërkesave që i nënshtrohen procedurës sipas 
rastit.  

 
Neni 57 

Përmbajtja e rrjetit 
 
Ekspozeu i Rrjetit mund të blihet nga palët e interesuara me pagesë e cila nuk tejkalon 
kostot normale. Marrja e formatit elektronik të Ekspozeut të Rrjetit duhet të bëhet e 
mundur pa pagesë përmes ueb faqes së ARH. 
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Neni 58 
Konsultimet dhe komentet për ekspozeun e rrjetit 

 
Drafti i Ekspozeut të Rrjetit duhet të dorëzohet tek të gjitha palët e interesit për 
konsultim. Afati i paraqitjes së komenteve duhet të jetë një (1) muaj nga data e 
dorëzimit. Ekspozeu i Rrjetit duhet domosdoshmërish të freskohet në mënyrë të 
rregullt. Ekspozeu i Rrjetit duhet të publikohet jo më vonë se katër (4) muaj para afatit 
të fundit për paraqitjen e kërkesave për trasetë e trenit. 
 

Neni 59 
Publikimi i ekspozeut së rrjetit 

 
Ekspozeu i rrjetit duhet të publikohet në gjuhën shqipe, serbe dhe anglishte. 
 

Neni 60 
Detyrimet për ekspozeun e rrjetit 

 
Në rast të informatave joadekuate mund të kërkohen gjoba dhe sanksione kundër 
menaxherit të infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët, ndërsa për detyrimin e tij 
mund të angazhohet Organi Rregullativ i Tregut. Organi Rregullativ i Tregut duhet të 
kontrolloj se a përmban Ekspozeu i Rrjetit klauzola diskriminuese apo ia lejon fuqinë e 
veprimit menaxherit të infrastrukturës që t’i diskriminon aplikuesit. Organi Rregullativ 
i Tregut duhet të ketë kapacitete të mjaftueshme që t’i kryej këto detyra. 
 

NËNKREU V 
Pagesat e infrastrukturës 

 
Neni 61 

Dispozitat e përgjithshme 
 
1. Pagesat për qasje në binarë për shfrytëzimin e infrastrukturës hekurudhore të 

shfrytëzimit të përbashkët duhet të paguhen nga ndërmarrjet hekurudhore për 
menaxherët e infrastrukturës dhe të shfrytëzohen për të financuar biznesin e tyre.  

2. Pagesa për qasje në binarë e caktuar nga menaxheri i infrastrukturës duhet të 
vendoset në përputhje me natyrën e shërbimeve, kohën e shërbimit dhe kualitetin e 
trasesë së trenit, situatën në treg dhe kostot.  

3. Struktura e sistemit të vendosjes së çmimit për shfrytëzuesit e rrjetit dhe niveli i 
përgjithshëm i pagesave të shfrytëzimit propozohet nga menaxheri i infrastrukturës 
në pronësi të shtetit dhe e miraton Ministria në bashkëpunim me Ministrinë 
përkatëse për ndërmarrjet publike. Menaxheri i infrastrukturës në shfrytëzim të 
përbashkët në pronësi shtetërore cakton pagesat dhe kostot në përputhje me 
situatën e tregut, duke respektuar parimin e mos diskriminimit.  

4. Pagesa e qasjes në infrastrukturë duhet të mbuloj minimumin e pakos së qasjes për 
pajisjet shërbyese nga neni 52 i këtij ligji.  

 



 
Ligjet administrative 

 560 

Neni 62 
Vendosja, përcaktimi dhe arkëtimi i pagesave të qasjes në infrastrukturë 

 
1. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të përcaktojë 

pagesat për qasje në infrastrukturë sipas situatës në treg dhe kostos por duke 
respektuar kështu parimet e jodiskriminimit.  

2. Akti nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2001/14 dhe propozimit për 
Direktivën mbi Hapësirën Unike Evropiane të Transportit duhet të precizoj 
rregullat që duhet të shfrytëzohen për të vendosur dhe arkëtuar pagesën për pagesat 
e qasjes në infrastrukturë, por duke respektuar pavarësinë e menaxhimit të 
menaxherëve të infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët.  

3. Organi Rregullativ i Tregut duhet të siguroj që secili menaxher i infrastrukturës së 
shfrytëzimit të përbashkët e ka bërë skemën e pagesës për qasje në infrastrukturë e 
cila duhet të publikohet në Ekspozeun e Rrjetit.  

4. Secili Menaxher i Infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të siguroj se 
aplikimi i skemave të pagesës rezulton nga pagesat ekuivalente dhe jo diskriminuese 
për ndërmarrjet hekurudhore që ofrojnë shërbime të natyrës ekuivalente në pjesën e 
ngjashme të tregut. Kjo duhet të kontrollohet nga Organi Rregullativ i Tregut  

5. Pagesat e qasjes në infrastrukturë duhet të arkëtohen nga secili menaxher i 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët.  

6. Organi për vendosjen e pagesave duhet të jetë në gjendje që të arsyetoj tek Organi 
Rregullativ i Tregut Hekurudhor se pagesat e faturuara për ndërmarrjen 
hekurudhore për qasje në infrastrukturë përputhen me metodologjinë, rregullat dhe 
kur është e aplikueshme me normat e paraqitura në Ekspozeun e Rrjetit, si dhe kur 
Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor kërkon informacion në lidhje me pagesat e 
aplikuara apo të faturuara, atëherë menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të 
shërbimit të përbashkët duhet të ofroj informacionin e kërkuar.  

7. Menaxherët e infrastrukturës duhet të bashkëpunojnë për të arritur operim efikas të 
shërbimeve të trenit të cilat kalojnë në më shumë se sa një rrjet të infrastrukturës. 
Ata duhet që veçanërisht të bashkëpunojnë në definimin e pagesave për 
infrastrukturën në mënyrë që të garantojnë konkurrencën optimale të shërbimit të 
trenave ndërkombëtar. Ata mund të themelojnë organizata të tilla të përbashkëta 
për të mundësuar që kjo gjë të kryhet si duhet. Secili bashkëpunim apo organizim i 
përbashkët duhet të përkufizohet sipas rregullave të paraqitura në këtë ligj apo në 
ndonjë rregullore tjetër adekuate.  

8. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët apo organi i 
vendosjes së pagesave duhet të respektoj konfidencialitetin komercial të 
informacionit të cilin atij i ofrojnë aplikantët.  

 
Neni 63 

Kostot dhe llogaritë e infrastrukturës 
 
1. Ministria duhet të sigurojë që në kushtet normale të punës dhe në periudhë të 

arsyeshme, llogaritë e menaxherit të infrastrukturës të jenë të paktën të balancuara 
me pagesat e qasjes në infrastrukturë, të hyrat shtesë nga aktivitetet e tjera 
komerciale të mundshme dhe financimi i shtetit nga njëra anë dhe shpenzimet e 
infrastrukturës në anën tjetër. 
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2. Menaxherëve të infrastrukturës duhet t’iu ofrohen stimulime për të zvogëluar 
kostot dhe nivelet e pagesave të infrastrukturës duke pasur parasysh sigurinë, 
mirëmbajtjen dhe përmirësimin e kualitetit të shërbimeve të infrastrukturës.  

3. Ndërmjet Qeverisë dhe menaxherit në pronësi publike të infrastrukturës ekzistuese të 
shfrytëzimit të përbashkët INFRAKOS, vendoset marrëveshje kontraktuale. Ajo 
kontratë duhet të jetë afatgjate, së paku pesë (5) vjeçare dhe duhet të përmbajë 
strukturën e pagesave të miratuara për financim nga shteti për infrastrukturën 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët për tërë periudhën kontraktuese. Qeveria 
duhet t’i konsultojë të gjitha palët e interesuara së paku një(1) muaj para nënshkrimit 
të kontratës dhe një (1) muaj pas nënshkrimit duhet ta publikojë nënshkrimin. 

4. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet të 
përgatis planin e biznesit dhe të siguroj që plani i biznesit të jetë në përputhje me 
marrëveshjen kontraktuale të përshkruar më sipër.  

5. Organi Rregullativ i Tregut Hekurudhor duhet të vlerësoj përshtatjen e të hyrave të 
parashikuara afatmesme dhe afatgjata të menaxherit të infrastrukturës hekurudhore 
të shfrytëzimit të përbashkët për të arritur caqet e performancës dhe duhet të bëjë 
rekomandimet relevante të paktën një muaj para se të jetë nënshkruar marrëveshja 
kontraktuale ndërmjet autoritetit kompetent që e përfaqëson Qeverinë dhe 
menaxherit të infrastrukturës.  

6. Autoriteti kompetent duhet t’i jep arsyetime organit rregullativ të tregut 
Hekurudhor nëse synon të devijoj nga këto rekomandime.  

7. Menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet të 
zhvillojnë dhe azhurnojnë inventarin e mjeteve që ata menaxhojnë i cili duhet të 
përmbajë vlerësimin e kohës dhe detajet e shpenzimeve për përtëritjen dhe 
modernizimin e infrastrukturës.  

8. Menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duke 
përfshirë operatorët e pajisjeve shërbyese hekurudhore, duhet të përcaktojnë 
metodologjinë për kostot proporcionale për shërbimet e ndryshme të ofruara dhe 
për llojet e mjeteve të transportit duke u bazuar kështu në kuptimin më të mirë të 
shkaktarëve të kostos që janë në dispozicion në mënyrë që të përcaktohen parimet 
për vendosjen e pagesave. Kjo metodologji duhet të azhurnohet kohë pas kohe për 
të u përputhur me praktikat ndërkombëtare.  

 
Neni 64 

Parimet e vendosjes së pagesës 
 
1. Pagesat e infrastrukturës dhe metodat e llogaritjes së tyre duhet të publikohen në 

Ekspozeun e Rrjetit në mënyrë që të iu lejohet ndërmarrjeve hekurudhore që sa më 
shpejt të përcaktojnë vet pagesat që duhet t’i bëjnë për shfrytëzimin e trasesë së 
zgjedhur të trenit dhe elementet e tjera të infrastrukturës. 

2. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të jetë në gjendje që t’i 
arsyetoj pagesat e infrastrukturës dhe se ato përputhen me metodologjinë dhe rregullat. 

3. Pagesat e infrastrukturës duhet të caktohen sipas kostos e cila është shkaktuar 
drejtpërdrejtë si rezultat i operimit të shërbimeve të trenit dhe mirëmbajtjes së 
infrastrukturës hekurudhore.  

4. Pagesa e infrastrukturës mund të përfshijë pjesën shtesë e cila reflekton mungesën e 
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kapacitetit të segmentit të identifikueshëm gjatë periudhës së mbingarkesës në 
infrastrukturë.  

5. Pagesa e infrastrukturës mund të modifikohet për të marrë parasysh koston e 
efekteve mjedisore të shkaktuara nga operimi i trenit. Modifikimi i tillë duhet të 
jetë i dallueshëm sipas magnitudes së efekteve të shkaktuara. Vënia e pagesës për 
koston mjedisore e cila ka rezultuar në rritjen e të hyrave të përgjithshme për 
menaxherin e infrastrukturës duhet të lejohet vetëm nëse pagesa e tillë aplikohet në 
nivelin e krahasueshëm të llojeve konkurruese të transportit. Në mungesë të ndonjë 
niveli të krahasueshëm për pagesën e kostove mjedisore në llojet e tjera 
konkurruese të transportit, ky modifikim nuk duhet të rezultojë me ndonjë 
ndryshim të përgjithshëm në të hyrat për menaxherin e infrastrukturës. Nëse niveli 
i krahasueshëm i pagesës për koston mjedisore është futur për hekurudhën dhe 
llojet konkurruese të transportit dhe që sjellë të hyra shtesë, i takon shtetit që të 
vendosë se si duhet të shfrytëzohen të hyrat.  

6. Për të shmangur luhatjet joproporcionale të padëshirueshme, pagesat e referuara në 
këtë ligj mund të merren si mesatare e shtrirjes së arsyeshme të shërbimeve të 
trenave dhe të kohëve. Megjithatë, magnitudat relative të pagesave të 
infrastrukturës duhet t’i përkasin kostove që u atribuohen shërbimeve. 

7. Pagesat mund të vendosen si taksa për kapacitetin e shfrytëzuar për mirëmbajtjen e 
infrastrukturës. Pagesat nuk duhet të tejkalojnë humbjen neto të hyrave të 
menaxherit të infrastrukturës për shkak të mirëmbajtjes.  

8. Përveç në raste specifike siç janë paraqitur në rregullat ligjore, menaxheri i 
infrastrukturës duhet të siguroj që sistemi i vënies së pagesës për shfrytëzim 
bazohet në të njëjtat parime përgjatë tërë rrjetit të tij.  

9. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet me qenë të aftë që 
të demonstrojnë te aplikantët se vendosja e pagesave të rrjetit dhe e pagesave për 
pajisjet shërbyese hekurudhore janë në pajtim me metodologjinë dhe aty ku është e 
aplikueshme edhe me shkallën e përcaktuar në Ekspozeun e Rrjetit.  

10. Organi Rregullativ i Tregut ka të drejtë të merr informatën e nevojshme mbi 
caktimin e pagesave dhe bazat e llogaritjes së tyre.  

 
Neni 65 

Kostoja direkte e mirëmbajtjes së infrastrukturës 
 
1. Shpenzimet e drejtpërdrejta që dalin nga mirëmbajtja e infrastrukturës duhet të 

vlerësohen dhe konsiderohen kur të vendosen principet e përcaktimit të pagesës 
dhe nivelet e pagesës së qasjes.  

2. Akti nënligjor, në pajtim me Direktivën e BE-së 2001/14 dhe Propozim Direktivën 
për Hapësirën Unike Evropiane të Transportit, e shtatorit 2010, duhet të cekë 
elementet që konsiderohen kosto direkt e shkaktuar për nga shërbimi i trenit dhe 
mirëmbajtja e infrastrukturës.  

 
Neni 66 

Përjashtimet nga parimet e vënies së pagesës 
 
1. Në mënyrë që të arrihet mbulim më i madh i kostos së tij, menaxheri i 

infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të vë taksa për ngritje çmimi 
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nëse tregu mund ta bartë atë dhe ajo të bëhet mbi bazat e parimeve të efikasitetit, 
transparencës dhe jodiskriminimit.  

2. Për projektet specifike investive, menaxheri i infrastrukturës të shfrytëzimit të 
përbashkët mund të vendos pagesa më të larta mbi bazat e kostos afatgjatë të projekteve 
të tilla dhe të ofroj ato projekte duke rritur efikasitetin dhe/ ose koston efektive.  

 
Neni 67 

Zbritja e çmimit 
 
1. Zbritja e çmimeve për pagesat e shfrytëzimit duhet që pa diskriminim të lejohet 

vetëm mbi bazën e kritereve të kohëzgjatjes së kontratës së qasjes por jo mbi bazën 
e vëllimit të transportit. Menaxherët e infrastrukturës mund t’i fusin në dispozicion 
skemat për të gjithë shfrytëzuesit e infrastrukturës për rrjedhjet specifike të trafikut 
duke dhënë zbritje të kufizuar të çmimit për të inkurajuar zhvillimin e shërbimeve 
të reja hekurudhore apo zbritje të çmimit për të inkurajuar shfrytëzimin e linjave të 
konsiderueshme të pashfrytëzuara. Përveç rasteve të përshkruara në fjalinë 
paraprake, zbritjet e çmimeve duhet të kufizohen tek kursimet e tanishme të kostos 
administrative për menaxherin e infrastrukturës. 

2. Në rastin kur menaxheri i infrastrukturës hyn në negociata me ndërmarrjen 
hekurudhore për nivelin e pagesave të infrastrukturës, ato negociata autorizohen 
vetëm nëse bëhen nën mbikëqyrjen e Organit Rregullativ të Tregut.  

3. Në mënyrë që të eliminohet çfarëdo sjellje jo korrekte e menaxherëve të 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët ndaj operatorëve të caktuar të trenave 
të cilët shfrytëzojnë ndonjë seksion të infrastrukturës me zbritje të çmimit, 
menaxheri i infrastrukturës obligohet që së paku tridhjetë (30) ditë më herët ta 
njofton Organin Rregullativ të Tregut për zbritjen e çmimit.  

 
Neni 68 

Regjimi i performancës 
 
1. Skemat e përcaktimit të pagesave të shfrytëzimit të rrjetit përmes skemave të 

performancës, duhet që të inkurajojnë operatorët e trenave dhe menaxherët e 
infrastrukturës që t’i minimizojnë ndërprerjet dhe ta ngritin performancën e rrjetit 
hekurudhor. Kjo mund të përfshijë dënimet për veprimet që kanë shkaktuar 
ndërprerjen e operimit në rrjet, kompensimin për ndërmarrjet që kanë pësuar nga 
ndërprerja dhe bonuset për shpërblim më të mirë se sa performanca e planifikuar.  

2. Përmes treguesve specifik të përmirësimit të kualitetit të transportit të përcaktuar 
në sistemin për arkëtimin e pagesës për qasjen në infrastrukturën hekurudhore, 
transportuesit dhe menaxheri i infrastrukturës duhet të jenë në dijeni për të 
zvogëluar vonesat dhe për të përmirësuar kualitetin e transportit. Kjo mund të 
përfshijë dënimet për veprimet që kanë shkaktuar ndërprerjen e operimit në rrjet, 
kompensimin për ndërmarrjet që kanë pësuar nga ndërprerja dhe bonuset për 
shpërblim më të mirë se sa aktiviteti i planifikuar  

3. Sistemi i theksuar në këtë nen duhet të përmbaj masat për parandalimin e 
ndërprerjeve të menaxhimit të trafikut, kompensimin e transportuesve nëse ata 
pësojnë humbje për shkak të ndërprerjes së menaxhimit të trafikut dhe premitë që 
duhet të iu jepen atyre entiteteve që kanë përmirësuar treguesit e tyre apo që kanë 
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tejkaluar treguesit e synuar.  
4. Parimet e përgjithshme të sistemit të theksuar në këtë nen duhet të referohen dhe të 

aplikohen në tërë rrjetin në mënyrë jo diskriminuese dhe transparente.  
5. Skema e performancës duhet të publikohen në Ekspozeun e Rrjetit.  
 

Neni 69 
Pagesat e rezervimit 

 
1. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të vendosin 

pagesë për rezervimet e duhura për shfrytëzimin e disa kapaciteteve të cilat janë 
dhënë por që nuk janë shfrytëzuar. Kjo pagesë duhet të ofroj stimulim për 
shfrytëzimin më me efikasitet të kapaciteteve.  

2. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet t’i informojnë të 
gjitha entitetet e interesuara që kanë nevojë për shfrytëzim të këtyre kapacitete të 
infrastrukturës e të cilat tashmë janë dhënë për shfrytëzuesit apo transportuesit por 
që nuk janë shfrytëzuar.  

3. Pagesa e rezervimit mund të aplikohet gjithashtu nëse ekziston më shumë se sa një 
aplikant për trasenë e trenit e cila duhet të alokohet sipas orarit vjetor të lëvizjes së 
trenave.  

 
Neni 70 

Monitorimi i vënies së pagesës të infrastrukturës 
 
1. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet t’i regjistroj të 

hyrat e krijuara nga qasja në binarë në llogarinë e veçantë e cila duhet të bëhet 
publike. 

2. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të mbaj dhe 
publikoj gjendjen e të hyrave dhe kontabilitetit të aktivitetit të tij për menaxhimin e 
infrastrukturës hekurudhore si dhe ta publikoj atë në ueb faqen e vet.  

3. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet të 
siguroj që procesi i vendim marrjes së tij dhe zbatimi i tij të jetë transparent, i drejt 
dhe jo diskriminues.  

 
Neni 71 

Bashkëpunimi lidhur me sistemet e vendosjes së pagesave në më shumë rrjete 
 
Për trafikun që kalon në më shumë rrjete, menaxherët e infrastrukturës duhet të 
bashkëpunojnë me menaxheret e tjerë të infrastrukturës në përcaktimin e çmimeve dhe 
skemave të performancës për të u aplikuar në mënyrë efektive. Ministria duhet të 
siguroj bashkëpunim ndërmjet menaxherëve të infrastrukturës të shteteve të ndryshme. 
Ky bashkëpunim duhet të zhvillohet veçmas në drejtim të Marrëveshjes së Komunitetit 
të Transportit ndërmjet partnerëve të SEETO-s. 
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NËNKREU VI 
Alokimi i kapacitetit të infrastrukturës 

 
Neni 72 

Të drejtat mbi kapacitetin 
 
1. Secila ndërmarrje hekurudhore e cila është në posedim të licencës dhe të 

certifikatës së sigurisë që ia lejon shfrytëzimin e tërë apo të një pjese të 
infrastrukturës hekurudhore të Kosovës të shfrytëzimit të përbashkët dhe që 
plotëson kërkesat e paraqitura nga menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të 
përbashkët, mund të aplikoj për alokimin e trasesë së trenit dhe duhet të ketë qasje 
në pajisjet ekzistuese të trajnimit. Personat e tjerë dhe entitetet ligjore sikurse janë 
autoritetet kompetente publike të ngarkuara me ofrimin e shërbimeve të transportit 
hekurudhor publik, transportuesit, shpediterët e mallrave dhe operatorët e 
transportit të kombinuar me shërbimin publik apo që kanë interes komercial për 
blerjen e kapaciteteve të infrastrukturës, mund të aplikojnë për trasetë e trenit dhe 
pajisjet shërbyese përkatëse hekurudhore.  

2. Aplikacionet duhet të paraqiten tek menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të 
përbashkët që është i ngarkuar me alokimin e kapacitetit të infrastrukturës 
hekurudhore.  

3. Alokimi i kapacitetit të infrastrukturës e në veçanti trasetë e trenit dhe qasja në 
pajisjet shërbyese duhet të jetë i drejt dhe pa diskriminim.  

4. Aplikacionet duhet të paraqiten tek menaxheri i infrastrukturës. Alokimi i trasesë së 
trenit duhet të jepet nga menaxheri i infrastrukturës sipas kornizës së kontratës e cila 
duhet të arrihet ndërmjet menaxherit të infrastrukturës dhe aplikuesit. Kontrata e 
përmendur duhet të përmbaj kërkesat detaje në lidhje me qasjen në infrastrukturën 
hekurudhore dhe në veçanti kohën dhe kohëzgjatjen e shfrytëzimit, shumën dhe 
detajet e pagesës së shfrytëzuesit si dhe kushtet e tjera financiare, administrative dhe 
teknike duke përfshirë ato për rregullimin dhe sigurinë e trafikut.  

5. Kontratat duhet të jenë fer, jo diskriminuese dhe transparente. Ato duhet me qenë 
në përputhje me kërkesat e këtij ligji e në veçanti me dispozitat lidhur me alokimin 
e pajisjeve të infrastrukturës dhe përcaktimin e pagesave për shfrytëzimin e atyre 
pajisjeve si dhe certifikatën e lëshuar të sigurisë.  

6. E drejta e shfrytëzimit të kapacitetit specifik të infrastrukturës mund t’i jepet 
aplikuesve për një kohëzgjatje maksimale të një periode të orarit të trenave.  

7. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët dhe aplikuesi mund të 
hyjnë në marrëveshje kornizë shumë vjeçare ashtu siç është përshkruar me këtë 
ligj.  

8. Aplikuesi nuk mund të transferoj kapacitetin e fituar të infrastrukturës tek një 
transportues tjetër apo ofrues i shërbimit. Tregtia me kapacitetet e infrastrukturës 
ndërmjet aplikuesve nuk është e lejuar.  

9. Çfarëdo tregtie me kapacitetet e infrastrukturës nuk do të lejohet dhe do të 
rezultojë me përjashtimin e aplikuesit nga ndonjë dhënie tjetër e kapaciteteve.  

10. Shfrytëzimi i kapaciteteve të infrastrukturës nga ndërmarrja hekurudhore e cila 
punon në emër të aplikuesit, nëse aplikuesi nuk është ndërmarrje hekurudhore, nuk 
duhet të konsiderohet si transferim apo tregtim me kapacitetet.  
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11. Menaxheri i Infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet që:  
11.1. të siguroj se kapaciteti i infrastrukturës është alokuar mbi baza të drejta dhe 

jodiskriminuese;  
11.2. të siguroj se kontratat janë jodiskriminuese, transparente dhe në përputhje 

me kërkesat e këtij ligji; dhe  
11.3. të respektohet mirëbesimi i informacionit i cili i është ofruar atij si pjesë e 

procesit të alokimit të kapacitetit  
 

Neni 73 
Alokimi i kapacitetit 

 
1. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të kryej procesin e 

alokimit të kapacitetit të vendosur dhe publikuar në ekspozeun e vet të rrjetit.  
2. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të siguroj që 

kapaciteti i infrastrukturës është alokuar në baza të drejta dhe jo diskriminuese.  
3. Në procedurën e dhënies së kapaciteteve të infrastrukturës, menaxheri i 

infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët plotëson kërkesat për shtrirje të 
mëtejme të mundshme të kapaciteteve duke përfshirë kërkesat për linjat e trenit që 
kalojnë në më shumë se një rrjet.  

4. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të iu jep prioritet 
llojeve të veçanta të shërbimeve gjatë dhënies së kapaciteteve të infrastrukturës 
dhe gjatë procesit të koordinimit. Parimet e definimit të prioriteteve duhet të 
publikohen në Ekspozeun e Rrjetit pas diskutimit me të gjitha palët e interesuara.  

5. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të bashkërendoj 
përpilimin e orarit të trenave me aplikuesit duke filluar nga dita kur janë paraqitur 
aplikimet dhe deri në ditën kur të jetë përgatitur orari i trenave.  

6. Aplikuesit duhet të jenë të obliguar që të shprehin opinionin e tyre për përpilimin e 
orarit të trenave jo më vonë se një muaj nga koha kur e kanë marrë atë.  

7. Nëse aplikuesit dështojnë të shprehin mendimin e tyre brenda afatit të paraqitur në 
këtë nen, atëherë menaxheri i infrastrukturës duhet të konsideroj që përpilimi i 
orarit të trenit është pranuar dhe duhet të konsiderohen se aplikuesit e kanë marrë 
kapacitetin e infrastrukturës së kërkuar.  

8. Menaxheri i infrastrukturës duhet të ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme për 
shqyrtimin dhe analizimin e vërejtjeve dhe propozimeve të dhëna nga ndërmarrjet 
hekurudhore, lidhur me orarin e trenit.  

9. Nëse ndonjë aplikuesi i është refuzuar kapaciteti i infrastrukturës apo i është dhënë 
infrastrukturë jo e kënaqshme, sa i përket, ofertës, aplikuesi mund të ankohet te 
ARH.  

 
Neni 74 

Aplikuesit 
 
1. Aplikimi për trasetë e trenit duhet të bëhet nga ndërmarrjet hekurudhore apo nga 

grupimet e tyre. Ato duhet të kenë licencë dhe certifikatë të sigurisë për të operuar 
me shërbimet në infrastrukturën në të cilën kanë aplikuar për trasetë e trenit. 
Personat e tjerë apo entitetet ligjore siç janë autoritetet publike kompetente të 
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ngarkuara me ofrimin e shërbimeve të transportit publik hekurudhor, shpediterët, 
transportuesit e mallrave dhe operatoret e transportit të kombinuar me shërbimin 
publik apo që kanë interes komercial për blerjen e kapacitetit të infrastrukturës, 
mund të aplikojnë për trasetë e trenit dhe pajisjet shërbyese përkatëse hekurudhore.  

2. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të vendos kërkesa 
specifike për t’u siguruar se janë mbrojtur pritjet e tij legjitime në lidhje me të 
hyrat dhe shfrytëzimin e infrastrukturës. Këto kërkesa duhet të jenë të duhura, 
transparente dhe jo diskriminuese; ato duhet të publikohen në Ekspozeun e Rrjetit.  

3. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mundet gjithashtu të aplikoj 
dispozitën për garantimin financiar i cili nuk duhet të tejkaloj nivelin që duhet të jetë 
proporcional me nivelet e parashikuara të aktivitetit të aplikuesit dhe sigurimin e 
aftësive për të përgatitur formën e ankesës për kapacitetin e infrastrukturës.  

 
Neni 75 

Aplikimi për kapacitetin e infrastrukturës 
 
1. Aplikuesit duhet të paraqesin aplikacionet e tyre te menaxheri i infrastrukturës së 

shfrytëzimit të përbashkët në mënyrë që të nënshkruajnë kontratën për qasje në 
infrastrukturën hekurudhore sipas pagesave për qasje në rrjet.  

2. Aplikacionet që kanë të bëjnë me referimin për dhënien e kapaciteteve të 
infrastrukturës duhet të përgatiten në përputhje me afatet e paraqitura në këtë ligj.  

3. Aplikuesi i cili është palë kontraktuese në marrëveshjen kornizë të theksuar në këtë 
ligj, duhet të paraqes aplikimin në përputhje me atë marrëveshje.  

4. Aplikuesi i cili paraqet aplikimin për kapacitetet e infrastrukturës të cilat i 
referohen më shumë se sa një rrjeti, mund të paraqes aplikimin e vet vetëm te një 
menaxher i infrastrukturës. Në këtë rast menaxheri i infrastrukturës mund të 
aplikoj për kapacitetin e infrastrukturës në emër të aplikuesit tek menaxherët e tjerë 
të infrastrukturës.  

 
Neni 76 

Marrëveshja kornizë 
 
1. Marrëveshja kornizë mund të arrihet ndërmjet ndërmarrjes hekurudhore dhe 

menaxherit të infrastrukturës në mënyrë fer, jodiskriminuese dhe transparente. Kjo 
marrëveshje kornizë duhet të specifikoj karakteristikat e kapacitetit të 
infrastrukturës të kërkuar dhe ofruar për një kohë e cila nuk e tejkalon një periodë 
të orarit të trenave. Marrëveshja kornizë nuk duhet të specifikoj në detaje trasenë e 
trenit por duhet të jetë e tillë që duhet të plotësoj nevojat legjitime komerciale të 
aplikuesit, përderisa nuk imponohet pengesë e pa arsyeshme për dëshirat e 
aplikuesve të tjerë për zhvillimin e biznesit të tyre.  

2. Marrëveshja preliminare e kësaj marrëveshjeje kornizë duhet të jepet nga Organi 
Rregullativ i Tregut Hekurudhor i cili është i ngarkuar për rregullimin e tregut 
hekurudhor.  

3. Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë në parim duhet të jetë prej pesë (5) vite.  
4. Nëse është e domosdoshme të ndryshohet apo anulohet kontrata, atëherë 

marrëveshja kornizë duhet të përmbaj gjobat e caktuara. 
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5. Duke respektuar konfidencialitetin komercial, natyra e përgjithshme e secilës 
marrëveshje kornizë duhet t’i vihet në dispozicion palëve të interesuara. 

 
Neni 77 

Orari për procesin e alokimit 
 
1. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të alokoj 

kapacitetet mbi bazat e orarit në vazhdim:  
1.1. tabela e orarit të trenave duhet të vendoset njëherë brenda një viti kalendarik;  
1.2. ndryshimi i orarit të trenave duhet të bëhet në mesnatë të së shtunës së 

fundit në muajin maj. Kur ndryshimi apo përshtatja bëhet pas verës, atëherë 
kjo do të vihet në funksion të shtunën e fundit të shtatorit të secilit vit dhe në 
intervale të tjera të tilla ndërmjet këtyre datave ashtu si kërkohet;  

1.3. data e fundit e pranimit të kërkesave për kapacitet të cilat duhet të 
përfshihen në orarin e trenave nuk duhet të jetë më e hershme se 
dymbëdhjetë (12) muaj nga hyrja në fuqi e orarit të trenave;  

1.4. jo më vonë se njëmbëdhjetë (11) muaj para se orari i trenave të hyj në fuqi, 
menaxheri i infrastrukturës duhet të siguroj që trasetë e përkohshme të trenave 
ndërkombëtar janë vendosur në bashkëpunim me organet e tjera relevante;  

1.5. jo më vonë se katër (4) muaj pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave të 
aplikuesve, menaxheri i infrastrukturës duhet të përgatisë draftin e orarit të 
trenave.  

2. Menaxherët e infrastrukturës duhet të pajtohen me menaxherët e tjerë relevant të 
infrastrukturës në lidhje me atë se cilat orare ndërkombëtare të trenave do të 
përfshihen në orarin e trenave para fillimit të konsultimeve për draftin e orarit të 
trenave.  

3. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet që 
sipas kërkesës dhe brenda një kohe të arsyeshme për procesin e koordinimit, të 
përgatisë për aplikuesit në formën e shkruar dhe ta vë në dispozicion pa pagesë për 
shqyrtim informacionin vijues:  
3.1. trasetë e trenave të kërkuar nga të gjithë aplikuesit për të njëjtat linja;  
3.2. trasetë e trenave të alokuara për të gjithë aplikuesit dhe kërkesat për trasetë e 

jashtëzakonshme të trenave për gjithë aplikuesit tjerë për të njëjtat linja;  
3.3. trasetë e trenave të alokuara te të gjithë aplikuesit e tjerë në të njëjtat linja 

sikurse në orarin e mëparshëm të trenave;  
3.4. kapaciteti i mbetur në dispozicion për linjat relevante;  
3.5. detajet e plota të kritereve që janë shfrytëzuar në procesin e alokimit të 

kapacitetit.  
 

Neni 78 
Orari 

 
1. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet që sa më shpejt që 

është e mundshme të plotësojnë të gjitha kërkesat për kapacitetin e infrastrukturës 
duke përfshirë kërkesat për trasetë e trenave që kalojnë në më shumë se sa një rrjet 
dhe duhet që sa më shpejt të marrin parasysh të gjitha pengesat për aplikuesit duke 
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përfshirë efektin ekonomik të biznesit të tyre. 
2. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të iu japin 

prioritet shërbimeve specifike në kuadër të planifikimit dhe procesit të koordinimit 
duke ofruar atë se prioritetet dhe specifikimet janë përshkruar në Ekspozeun e 
Rrjetit.  

3. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet t’i konsultojnë palët 
e interesuara në lidhje me draftin e orarit të trenave dhe të iu japin atyre një muaj për 
mendimet e tyre. Në palët e interesuara duhet të përfshihen të gjithë ata që kanë 
kërkuar kapacitet e infrastrukturës e gjithashtu edhe palët e tjera që dëshirojnë të 
kenë mundësinë të komentojnë se si do të ndikonte orari i trenave në mundësinë e 
prokurimit të shërbimeve hekurudhore gjatë periudhës së orarit të trenave.  

4. Menaxheret e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të ndërmarrin 
masat e duhura lidhur me secilën brengë.  

 
Neni 79 

Bashkëpunimi në alokimin e kapacitetit të infrastrukturës 
në më shumë se një rrjet 

 
1. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët në Kosovë duhet të 

bashkëpunojnë me menaxherët e tjerë të infrastrukturës për të mundësuar krijim 
efektiv dhe alokim të kapacitetit të infrastrukturës që kalon në më shumë se sa një 
rrjet. Ata duhet të organizojnë trasetë ndërkombëtare të trenave veçmas brenda 
kornizës se hapësirës të Observatorit të Transportit të Evropës Juglindore (SEETO) 
përgjatë Rrjetit të Transportit Trans Evropian (TENT).  

2. Procedurat për krijimin e këtyre traseve ndërkombëtare të trenave duhet t’i 
shoqëroj përfaqësuesit e menaxherëve të infrastrukturës për të gjitha infrastrukturat 
hekurudhore, vendimet e alokimit të të cilave kanë ndikim në më shumë se një 
menaxher i infrastrukturës.  

3. Duke punuar në bashkëpunim për alokimin e kapaciteteve në më shumë se një 
rrjet, menaxherët e infrastrukturës mund të jenë në gjendje të para aranzhojnë 
trasetë e trenave ndërkombëtar që mund të u vihen në dispozicion aplikuesve 
përmes ndonjërit nga menaxherët pjesëmarrës të infrastrukturës.  

 
Neni 80 

Procesi i koordinimit 
 
1. Gjatë procesit të caktimit të orarit të përshkruar në këtë ligj, kur menaxheri i 

infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët hasë në konflikt ndërmjet kërkesave të 
ndryshme, ai duhet të tentoj që nëpërmes të koordinimit të kërkesave të siguroj 
ballafaqimin më të mirë të kërkesave.  

2. Kur të krijohet situata të tilla ku kërkohet koordinimi, atëherë menaxheri i 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të ketë të drejtë që brenda 
kufijve të arsyeshëm të propozoj kapacitetin e infrastrukturës e cila dallon nga ajo 
që është kërkuar.  

3. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të tentoj që përmes 
konsultimeve me aplikuesit e duhur të arrij zgjidhje të konflikteve.  
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4. Parimet që e udhëheqin procesin e koordinimit duhet të definohen në Ekspozeun e 
Rrjetit. Ato duhet që në veçanti të reflektojnë vështirësinë e aranzhimit të traseve 
ndërkombëtare të trenave dhe efektet që mund të kenë modifikimet në menaxherët 
e tjerë të infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët.  

5. Kur kërkesat për kapacitet të infrastrukturës nuk mund të plotësohen, menaxherët e 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të përpiqen për zgjidhjen e tyre 
përmes të koordinimit.  

6. Pa paragjykuar procedurat ekzistuese të ankesave, në rast të mosmarrëveshjeve të 
alokimit të kapaciteteve, duhet të vihet në dispozicion sistemi i zgjidhjes në 
Ekspozeun e Rrjetit në mënyrë që mosmarrëveshjet të zgjidhen shpejt. Vendimi 
duhet të arrihet brenda një kufizimi kohor prej dhjetë (10) ditësh pune.  

 
Neni 81 

Infrastruktura e mbingarkuar 
 
1. Kur pas koordinimit për trasetë e kërkuara dhe konsultimit me aplikuesit nuk është 

e mundur të plotësohen në mënyrë adekuate kërkesat për kapacitet e 
infrastrukturës, atëherë menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët 
duhet të deklaroj te të gjithë aplikuesit për shfrytëzimin e infrastrukturës 
hekurudhore dhe te Organi Rregullativ i Tregut se elementi i infrastrukturës në të 
cilin kjo ka ndodhë është i mbingarkuar. Kjo gjithashtu duhet të bëhet për 
infrastrukturën për të cilën mund të parashikohet se do të pësoj nga mungesa e 
kapacitetit në të ardhmen e afërt.  

2. Kur infrastruktura është deklaruar se është e mbingarkuar, atëherë menaxheri i 
infrastrukturës duhet të bëj analizë të kapacitetit ashtu sikurse është përshkruar në 
këtë ligj përveç nëse është bërë zbatimi i rritjes së kapacitetit.  

3. Kur nuk janë arkëtuar pagesat apo ato nuk kanë arritur rezultat të kënaqshëm, 
ndërsa infrastruktura është deklaruar si e mbingarkuar, atëherë menaxheri i 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mundet që si kritere shtesë të 
shfrytëzoj prioritetin për alokim të kapacitetit të infrastrukturës.  

4. Kriteret prioritare duhet të marrin parasysh rëndësinë e shërbimit për shoqërinë me 
shumë se sa shërbimet e tjera të cilat duhet të përjashtohen.  

5. Në mënyrë që në kuadër të kësaj kornize të garantohet zhvillimi i shërbimeve 
adekuate të transportit në veçanti përputhja me kërkesat e shërbimit publik apo 
promovimi i zhvillimit të mallrave hekurudhore, atëherë ministria mund të merr 
ndonjë masë të domosdoshme nën kushte jo diskriminuese për të siguruar se 
shërbimeve të tilla iu është dhënë prioritet kur bëhet alokimi i kapacitetit të 
infrastrukturës.  

6. Rëndësia e shërbimit të mallrave dhe në veçanti të shërbimeve ndërkombëtare të 
mallrave duhet të ketë konsideratë adekuate në përcaktimin e kritereve prioritare.  

7. Procedurat të cilat duhet të ndiqen dhe kriteret kur infrastruktura është e 
mbingarkuar duhet të përshkruhen në Ekspozeun e Rrjetit.  
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Neni 82 
Kërkesat e rastit 

 
1. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të iu përgjigjen 

kërkesave të rastit për trasetë individuale të trenave dhe kjo të bëhet sa më shpejt 
që të jetë e mundshme dhe në çfarëdo rasti brenda pesë ditëve të punës. 
Informacioni i ofruar në lidhje me kapacitetin në dispozicion duhet të vihet në 
dispozicion për aplikuesit që dëshirojnë të shfrytëzojnë atë kapacitet.  

2. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet që domosdo të 
vlerësojnë nevojën për kapacitetet rezervë për t’i mbajtur në dispozicion në kuadër 
të orarit final të trenave të planifikuar për të mundësuar përgjigjen e shpejt për 
kërkesat e parashikuara të rastit. Kjo duhet gjithashtu të aplikohet në rastet e 
infrastrukturës së mbingarkuar.  

 
Neni 83 

Infrastruktura speciale 
 
1. Infrastruktura e shfrytëzimit të përbashkët duhet të jetë në dispozicion në parimin e 

shfrytëzimit të të gjitha llojeve të shërbimeve që janë në përputhje me 
karakteristikat e domosdoshme për operim të traseve të trenave.  

2. Kur ekzistojnë korridore të përshtatshme alternative, menaxheri i infrastrukturës së 
shfrytëzimit të përbashkët mundet që pas konsultimeve me palët e interesuara të 
caktoj infrastrukturën e veçantë për shfrytëzim të llojeve specifike të trafikut dhe 
t’i jepet prioritet këtij lloji kur bëhet alokimi i kapacitetit të infrastrukturës.  

3. Një caktim i tillë nuk duhet të parandaloj shfrytëzimin e infrastrukturës të llojeve të 
tjera të trafikut kur kapaciteti është në dispozicion dhe kur mjetet lëvizëse hekurudhore 
janë në pajtim me karakteristikat e domosdoshme për operim në atë linjë.  

4. Kur infrastruktura të jetë caktuar si e specializuar për shfrytëzim nga llojet 
specifike të trafikut, kjo duhet të përshkruhet në Ekspozeun e Rrjetit.  

 
Neni 84 

Analizat e kapacitetit 
 
1. Objektivi i analizës së kapacitetit është që të përcaktoj kufizimet në kapacitetin e 

infrastrukturës që parandalon kërkesat për kapacitet nga të plotësuarit adekuat dhe 
për të propozuar metodat e mundësimit të kërkesave shtesë që ato të plotësohen. 
Kjo analizë duhet të identifikoj arsyet për mbingarkimin dhe cilat masa duhet të 
merren në afatin e shkurt dhe të mesëm kohor për te lehtësuar mbingarkimin.  

2. Analiza e kapacitetit duhet të kryhet brenda gjashtë (6) muajsh pas identifikimit se 
infrastruktura është e mbingarkuar.  

3. Metodologjia për analizimin e kapacitetin duhet të përgatitet nga menaxheri i 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët dhe të jetë në pajtim me autoritetet 
publike përgjegjëse për transport.  
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Neni 85 
Plani i rritjes së kapacitetit 

 
1. Brenda gjashtë muajsh nga kryerja e analizës së kapacitetit, menaxheri i infrastrukturës 

së shfrytëzimit të përbashkët duhet të krijoj planin për rritjen e kapacitetit.  
2. Përmbajtja e planit për rritjen e kapacitetit do të përgatitet dhe veprimet e 

propozuara do të diskutohen me shfrytëzuesit e infrastrukturës së mbingarkuar me 
pjesëmarrjen e Organit Rregullativ Hekurudhor.  

 
Neni 86 

Shfrytëzimi i traseve të trenave 
 
1. Menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët në veçanti duhet të kërkoj 

dorëzimin e trasesë së trenit për infrastrukturën e mbingarkuar e cila për një 
periudhë prej së paku një muaj ka qenë e shfrytëzuar më pak se kuota e pragut e 
paraqitur në Ekspozeun e Rrjetit. Kjo përjashtohet nëse është si pasojë e arsyeve jo 
ekonomike të cilat janë jashtë kontrollit të ndërmarrjes hekurudhore.  

2. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët mund të specifikojnë në 
Ekspozeun e Rrjetit kushtet të cilat duhet të marrin parasysh nivelet e mëparshme 
të shfrytëzuara në trasetë e trenave për të përcaktuar prioritetet në procesin e 
alokimit.  

 
Neni 87 

Kapaciteti i infrastrukturës për mirëmbajtjen e planifikuar 
 
1. Kërkesat për kapacitetin e infrastrukturës për të mundësuar kryerjen e mirëmbajtjes 

duhet të paraqiten gjatë procesit të përpilimit të orarit të trenave.  
2. Menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të kenë llogari 

adekuate për aplikuesit për efektin e kapacitetit të infrastrukturës rezervë për 
mirëmbajtjen e planifikuar të binareve.  

3. Në mënyrë që të sigurohet transparencë në procesin e planifikimit të kërkesave për 
aplikuesit, menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët 
duhet të detajizoj në Ekspozeun e Rrjetit procesin e planifikimit të kërkesave për 
kapacitet e infrastrukturës për të mundësuar që të kryhet mirëmbajtja. 

4. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët i ngarkuar 
për alokimin e traseve duhet të lëshoj njoftim paraprak për secilin pjesëtar të 
traseve të trenit lidhur me mundësinë e mbylljes së linjës apo kufizimet tjera ose 
për kryerjen e punëve brenda afatit kohor të njoftuar. Në rast të vonesave të punëve 
apo mbylljes së pa planifikuar të linjës duhet të jepet njoftimi menjëherë dhe të 
ofrohen trase ekuivalente të trenave me pagesë të njëjtë apo më të vogël se ajo që 
është kërkuar apo pajtuar për atë trase. 

 
Neni 88 

Masat speciale të cilat duhet të ndërmerren në rast të çrregullimeve 
 
1. Në rast të çrregullimit në lëvizjet e trenave të shkaktuar nga dështimi teknik apo 

aksidenti, menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të 
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ndërmarrin të gjithë hapat e domosdoshëm për të kthyer situatën në gjendje 
normale. Në këtë drejtim ata duhet të përpilojnë planet rezervë ku do të vendosen 
entitetet e ndryshme publike të cilat duhet të informohen për aksidentet serioze apo 
çrregullimet serioze në qarkullimin e trenave.  

2. Në rastet emergjente dhe kur domosdoshmëria absolute ka të bëj me çrregullimin 
që e bën infrastrukturën përkohësisht të pashfrytëzueshme, atëherë alokimi i 
traseve mund të tërhiqet me paralajmërimin se është i domosdoshëm riparimi i 
sistemit.  

3. Nëse e konsiderojnë të domosdoshme, menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit 
të përbashkët mund të kërkojnë nga ndërmarrjet hekurudhore që t’i vënë në 
dispozicion burimet që ata mendojnë se janë shumë të nevojshme për të kthyer në 
gjendje normale situatën sa më shpejt që të jetë e mundshme.  

4. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët mund të 
kërkoj nga ndërmarrjet hekurudhore që të përfshihen në sigurimin e zbatimit dhe 
monitorimit të përmbushjes së tyre të rregullave dhe standardeve të sigurisë.  

 
KREU VI 

SHFRYTËZUESIT E INFRASTRUKTURËS HEKURUDHORE 
 

NËNKREU I 
Ndërmarrjet hekurudhore 

 
Neni 89 

Operimet me trena dhe shërbimet e transportit hekurudhor 
 
Operimet me trena dhe shërbimet e transportit hekurudhor bëhen nga ndërmarrjet 
hekurudhore të cilat e përdorin infrastrukturën hekurudhore dhe asetet tjera të 
nevojshme për prodhimin e këtyre shërbimeve. 
 

Neni 90 
Operimet hekurudhore në Kosovë 

 
1. Operimet ekzistuese hekurudhore në Kosovë duhet të organizohen dhe menaxhohen 

nga Operimet me Trena të Hekurudhave të Kosovës ShA (TRAINKOS) e cila është 
kompani në pronësi publike sipas Ligjit për ndërmarrjet publike në Kosovë.  

2. Misioni i TRAINKOS duhet të zhvillojë biznesin e transportit në Kosovë dhe 
vendet tjera përmes hekurudhave dhe mënyrave tjera (multimodale) për ofrim të 
shërbimeve më të mira për shoqërinë dhe ekonominë e Kosovës.  

3. Asetet të cilat janë asete të TRAINKOS dhe të cilat i takojnë shtetit, duhet të 
menaxhohen nga TRAINKOS-i.  

4. TRAINKOS duhet të ketë licencën dhe certifikatën e sigurisë ashtu siç është e 
përshkruar me këtë ligj.  

5. TRAINKOS duhet të veprojë në baza komerciale nën kushtet e tregut përveç nëse 
përshkruhet ndryshe me këtë ligj. TRAINKOS duhet të ketë mundësinë e caktimit 
të tarifave të veta, negocimit të kontratave me klientët dhe partnerët duke u bazuar 
në ligjin mbi ndërmarrjet publike të Kosovës.  
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6. TRAINKOS mundet me qenë ofrues i shërbimeve për shërbimet hekurudhore të 
udhëtarëve të cilat konsiderohen si obligime të shërbimeve publike për të cilat nëse 
është e domosdoshme mund të merren kompensime financiare nga shteti dhe duke 
vepruar pastaj si autoritet publik i cili i porositë këto shërbime ose ndonjë autoritet 
publik kompetent tjetër. Në këtë rast, TRAINKOS do të ketë kontratë me shtetin 
duke vepruar kështu si autoritet publik i cili i porositë shërbimet ose ndonjë 
autoritet publik kompetent tjetër. dhe duke i përcaktuar karakteristikat dhe 
kualitetin e shërbimeve të cilat duhet të ofrohen, si dhe duke përcaktuar pjesën dhe 
sasinë e kompensimit financiar të cilën duhet ta merr TRAINKOS si ofrues i 
këtyre shërbimeve.  

7. Bordi i TRAINKOS-it duhet të emërohet duke u bazuar në ligjin mbi ndërmarrjet 
publike në Kosovë.  

8. Misioni dhe statuti i TRAINKOS duhet të përshkruhet përmes të një akti nënligjor. 
Ky akt duhet ta përcakton po ashtu numrin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve sipas 
ligjit mbi ndërmarrjet publike në Kosovë, modalitetet e emërimit dhe zgjedhjes së 
tyre, si dhe modalitetin e zgjedhjes së kryesuesit të bordit.  

9. TRAINKOS si ndërmarrje publike sa i përket kontrollimit ekonomik, financiar dhe 
teknik duhet t’i aplikoj rregullat të cilat janë përshkruar në ligjin mbi ndërmarrjet 
publike.  

10. Të gjitha transferimet e aseteve të përshkruara më lartë duhet të jenë të liruara nga 
taksat dhe pagesat shtetërore.  

11. Asetet në pronësi publike të TRAINKOS duhet të mbrohen nga uzurpimet ashtu 
siç është përshkruar në kreun X të këtij ligji. TRAINKOS duhet të jetë përgjegjëse 
me policinë dhe drejtësinë që të veprojnë kundër uzurpimeve të tilla. Modaliteti i 
veprimeve të tilla duhet të përshkruhet me një akt nënligjor.  

12. Të hyrat për TRAINKOS duhet të jenë të hyra të paguara nga klientët e transportit 
të udhëtarëve dhe të mallrave, transportuesit apo shpediterët e mallrave, por edhe 
të hyrat nga asetet dhe aktivitetet tjera të TRAINKOS, të hyrat e paguara nga shteti 
apo ndonjë autoritet publik kompetent si kompensim financiar për ofrimin e 
shërbimeve të transportit të interesit të përgjithshëm (kompensimi financiar për 
obligimet e shërbimeve publike) dhe ndonjë e hyrë tjetër dhe kontribut publik apo 
privat.  

13. Praktikat komerciale të TRAINKOS duhet me qenë në pajtim me ligjet e Kosovës.  
 

Neni 91 
Kushtet e përgjithshme për operim me shërbimet hekurudhore 

 
Është e ndaluar të operohet me shërbime hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët në 
Kosovë pa licencë të domosdoshme, certifikata dhe autorizime. 
 

Neni 92 
Lëshimi i licencës 

 
1. Ndërmarrja hekurudhore, që nënkupton ndërmarrjen private apo publike biznesi 

kryesor i së cilës është të ofroj shërbime të transportit hekurudhor për udhëtarët 
dhe mallrat me kërkesën që ndërmarrja aplikuese të siguroj tërheqjen e trenave, 
nuk mund t’i ofrojë këto shërbime pa qenë e licencuar.  
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2. Licenca duhet të specifikoj llojet e shërbimeve hekurudhore për të cilat pronarit i 
është dhënë licenca.  

3. Licenca e lëshuar nga organi licencues i vlefshëm në BE dhe e cila është në 
përputhje me legjislacionin, duhet të jetë e vlefshme edhe në Kosovë.  

4. Organi licencues bënë lëshimin, ndryshimin, suspendimin dhe revokimin e 
licencave sipas nevojës.  

5. Organi licencues në Kosovë nuk duhet të bënë lëshimin e licencave dhe vazhdimin 
e tyre nëse nuk plotësohen kërkesat sipas këtij ligji dhe rregulloreve përkatëse.  

6. Ndërmarrja aplikuese duhet të ketë të drejt të aplikoj për licencë në Kosovë kur ajo 
të jetë e vendosur në Kosovë.  

7. Ndërmarrja aplikuese që aplikon për licencë duhet t’i ofroj autoritetit licencues 
dokumentet në gjuhen shqipe, serbe dhe angleze ku konfirmohet se i plotëson 
kërkesat e specifikuara në këtë ligj.  

8. Ndërmarrja aplikuese e cila plotëson kërkesat sipas këtij ligji, duhet të autorizohet 
për marrjen e licencës.  

9. Asnjë ndërmarrjeje aplikuese nuk duhet t’i lejohet të ofroj shërbime të transportit 
të përfshira me këtë ligj, përderisa nuk ka marrë licencën e duhur për shërbimet që 
duhet të ofrohen. Megjithatë licenca si e tillë nuk duhet t’i jep të drejt pronarit të 
saj të ketë qasje në infrastrukturën hekurudhore.  

10. Ndërmarrja aplikuese para se të filloj me aktivitetet e veta duhet të jetë në gjendje të 
demonstroj tek autoriteti licencues i Kosovës se ai në çdo kohë është në gjendje të 
plotësoj kërkesat që kanë të bëjnë me mallrat, përshtatshmërinë financiare, kompetencën 
profesionale dhe të ketë mbulesë për përgjegjësinë e tij civile sipas këtij neni.  

11. Secila ndërmarrje aplikuese që aplikon për licencë duhet të ofroj të gjithë 
informacionin relevant.  

12. Kushtet sipas të cilave është plotësuar kërkesa për reputacion të mirë për të 
siguruar se ndërmarrja aplikuese apo personat përgjegjës për menaxhimin e saj 
janë arritur, janë si në vijim:  
12.1. nuk janë dënuar për vepër penale duke përfshirë kundërvajtjet e natyrës 

komerciale;  
12.2. nuk janë të deklaruar të bankrotuar;  
12.3. nuk janë dënuar për kundërvajtje ndaj legjislacionit specifik të aplikueshëm 

në transport;  
12.4. nuk janë dënuar për dështim serioz apo të përsëritur për plotësimin e 

obligimeve të ligjit social apo atij të punës duke përfshirë obligimet për 
sigurinë profesionale dhe legjislacionin e shëndetit.  

13. Kërkesat që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë financiare duhet të plotësohen kur 
ndërmarrja aplikuese mund të demonstroj se do të jetë në gjendje të plotësoj 
obligimet e tanishme dhe potenciale të vendosura mbi supozimin real për një kohë 
prej dymbëdhjetë (12) muajsh.  

14. Secila ndërmarrje aplikuese duhet të paraqes të paktën llogarinë e vet vjetore apo 
në rast kur ndërmarrja aplikuese nuk është në gjendje të paraqes llogarinë vjetore 
atëherë të paraqes bilancin e saj. Të veçantat e detajuara duhet të ofrohen në 
veçanti në aspektet vijuese:  
14.1. fondet në dispozicion duke përfshirë bilancin bankar, tërheqjet e mëdha të 

parave dhe kreditë;  
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14.2. fondet dhe asetet në dispozicion për siguri;  
14.3. kapitali i punës;  
14.4. kostot relevante, duke përfshirë koston për blerjen e mjeteve të transportit, 

tokës, ndërtesave, instalimeve dhe mjeteve lëvizëse;  
14.5. pagesat për asetet e ndërmarrjes.  

15. Ndërmarrja aplikuese nuk është financiarisht e përshtatshme nëse borxhet e 
konsiderueshme në tatime apo sigurim social janë si rezultat i aktivitetit të ndërmarrjes.  

16. Organi licensues mund të kërkoj paraqitjen e raportit të auditimit dhe dokumentet e 
përshtatshme nga banka, kontabilisti apo auditori. Këto dokumente duhet të 
përfshijnë informacionin në lidhje me gjendjen financiare të aplikuesit.  

17. Kërkesat lidhur me kompetencën profesionale duhet të plotësohen kur: 
17.1. ndërmarrja aplikuese ka apo do të ketë organizim menaxhues që posedon 

njohuri dhe/ ose përvojë të domosdoshme për të ushtruar operacione 
kontrolli dhe mbikëqyrjeje të sigurt dhe të besueshme të llojit të operimeve 
të specifikuara në licencë;  

17.2. personeli i saj përgjegjës për sigurinë, në veçanti makinistët të jenë 
plotësisht të kualifikuar në fushat e tyre të aktivitetit; dhe  

17.3. personeli i saj, mjetet lëvizëse hekurudhore dhe organizimi mund të 
sigurojnë nivel të lartë të sigurisë për shërbimet që do të ofrohen.  

18. Secila ndërmarrje aplikuese duhet të ofroj të paktën gjërat e dhëna në vazhdim:  
18.1. të dhënat për natyrën dhe mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse, në veçanti sa i 

përket standardeve të sigurisë.  
18.2. të dhënat për kualifikimet e personelit përgjegjës për siguri dhe detajet për 

trajnimin e personelit.  
19. Për organin licencues duhet të jepet dëshmia e duhur me shkrim e përputhjes me 

kërkesat e kualifikimit.  
20. Ndërmarrja aplikuese duhet të jetë e siguruar në mënyrë adekuate, apo në 

përputhje me ligjet nacionale dhe ndërkombëtare të bëjë aranzhime ekuivalente për 
të mbuluar përgjegjësinë e vet në rast të aksidenteve e në veçanti në lidhje me 
udhëtarët, bagazhin, mallrat, postën dhe palët e treta. 

21. Procedurat për dhënien e licencës duhet të bëhen publike e gjithashtu edhe 
formularët dhe dokumentet e domosdoshme të cilat duhet të dorëzohen. Ato duhet 
të jenë në faqen e internetit të autoritetit licencues. 

22. Organi licencues duhet të merr vendim për aplikimin sa më shpejt që është e 
mundshme por jo më shumë se tre muaj pasi të jenë paraqitur të gjitha 
informacionet relevante. Vendimi duhet t’i komunikohet ndërmarrjes hekurudhore 
aplikuese. Refuzimi duhet të reflektoj arsyet e refuzimit. 

23. Organi licencues e informon ministrinë relevante për çështjet hekurudhore kur të 
jetë dhënë licenca. Autoriteti licencues duhet të vendos dhe të azhurnoj regjistrin e 
ndërmarrjeve hekurudhore të licencuara. Ky regjistër duhet të bëhet publik dhe 
duhet të jetë në faqen e internetit të autoritetit licencues. 

24. Vendimet e organit licencues mund t'i nënshtrohen shqyrtimit ligjor. 
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Neni 93 
Suspendimi dhe revokimi i licencës, amendamentet 

 
1. Licenca është vlefshme aq kohë sa edhe ndërmarrja hekurudhore i plotëson 

obligimet e kërkuara ke këtë ligj.  
2. Organi licencues mund të ofroj shqyrtim të rregullt të paktën çdo pesë (5) vite.  
3. Dispozitat e veçanta që rregullojnë suspendimin apo revokimin e licencës mund të 

inkorporohen në licencë.  
4. Nëse ekziston dyshimi serioz se ndërmarrja hekurudhore të cilin organi licencues e 

ka licencuar përputhet me kërkesat e këtij ligji, organi licencues mundet që në çdo 
kohë të kontrolloj nëse ndërmarrjet hekurudhore plotësojnë ato kërkesa.  

5. Kur organi licencues nuk është i kënaqur me atë ndërmarrje hekurudhore e cila nuk 
i plotëson më tutje kërkesat e këtij ligji, duhet të suspendoj apo ta revokoj licencën.  

6. Kur licenca suspendohet apo revokohet mbi bazat e mos përputhjes me kërkesat e 
përshtatshmërisë financiare, organi licencues mund të jep licencë të përkohshme 
duke pritur riorganizimin e ndërmarrjes hekurudhore me kusht që siguria të mos 
rrezikohet. Licenca e përkohshme megjithatë nuk duhet të jetë e vlefshme më 
shumë se gjashtë (6) muaj pas datës së lëshimit.  

7. Kur ndërmarrja hekurudhore ka ndërprerë operimet për gjashtë (6) muaj apo nuk 
ka filluar operimet gjashtë (6) muaj pasi ka marrë licencën, atëherë organi 
licencues mund të vendos që licenca të paraqitet për miratim apo për suspendim. 
Sa i përket fillimit të aktiviteteve, ndërmarrja hekurudhore mund të kërkoj që të 
vendoset për një kohë më të gjatë duke pasur parasysh natyrën specifike të 
shërbimeve që ofrohen.  

8. Në rast të ndryshimit që ka efekt në situatën ligjore të ndërmarrjes dhe në veçanti 
në rast të bashkimit apo të kalimit të plotë, atëherë organi licencues mund të 
vendos që licenca duhet të ridorëzohet për miratim. Ndërmarrja hekurudhore e tillë 
mund të vazhdoj operimet përveç nëse organi licencues vendos se siguria është 
rrezikuar; në këtë rast duhet të jepen bazat për një vendim të tillë.  

9. Kur ndërmarrja hekurudhore synon të ndryshoj në mënyrë të konsiderueshme apo 
të zgjeroj aktivitetet, atëherë licenca e saj duhet të ridorëzohet tek organi licencues 
për shqyrtim.  

10. Organi licencues nuk duhet të lejoj që të mbaj licencën ndërmarrja hekurudhore e 
cila është duke bankrotuar apo që veprimet e ngjashme kanë filluar, nëse organi 
licencues është i bindur se nuk ka perspektivë realiste për ripërtëritje financiare 
brenda një kohe të arsyeshme. 

11. Kur organi licencues suspendon, revokon apo përmirëson licencën, atëherë organi 
licencues e informon Qeverinë e Kosovës e cila menjëherë i njofton vendet fqinje 
dhe në veçanti ato që kanë të bëjnë me Traktatin e Komunitetit të Transportit të 
SEETO-s. 

12. Vendimet e organit licencues mund t'i nënshtrohen shqyrtimit ligjor. 
 

Neni 94 
Certifikata e sigurisë 

 
1. Në mënyrë që t’i jepet qasje në infrastrukturën hekurudhore, ndërmarrja 

hekurudhore e cila është e licencuar duhet të ketë certifikatën e sigurisë siç 
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kërkohet me këtë ligj. Certifikata e sigurisë mund të mbuloj tërë rrjetin hekurudhor 
të Kosovës apo vetëm një pjesë të definuar të tij.  

2. Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se ndërmarrja hekurudhore e 
ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe mund të plotësoj kërkesat e 
paraqitura në specifikimet teknike të interoperabilitett (STI), legjislacionin tjetër të 
BE-së dhe rregullat nacionale të sigurisë për kontrollin e rrezikut dhe operimin e 
sigurt në rrjet.  

3. Certifikata e sigurisë duhet të përmbaj:  
3.1. përshkrimin i cili konfirmon pranimin e sistemit menaxhues të sigurisë së 

ndërmarrjes hekurudhore, në pajtim me këtë ligj. Ofrimi i pjesës së parë të 
certifikatës ka të bëjë me përshkrimin e sistemit të menaxhimit të sigurisë që 
duhet të dokumentohet në të gjitha pjesët relevante, sidomos duhet të 
përshkruaj ndarjen e përgjegjësive brenda organizatës së menaxherit të 
infrastrukturës apo ndërmarrjes hekurudhore. Aty duhet të tregohet se si 
sigurohet kontrolli nga menaxhmenti në nivele të ndryshme, si stafi dhe 
përfaqësuesit e tyre në nivele të ndryshme janë të përfshirë dhe si sigurohen 
përparimet e vazhdueshme në sistemin e menaxhimit të sigurisë. Elementet 
themelore të sistemit të menaxhimit të sigurisë janë:  
3.1.1. politika e sigurisë e miratuar nga kryeshefi ekzekutiv i organizatës 

dhe që i komunikohet tërë stafit;  
3.1.2. qëllimet kualitative dhe kuantitative të organizatës për mirëmbajtje dhe 

rritje të sigurisë si dhe planet dhe procedurat për të arritur ato qëllime;  
3.1.3. procedurat për plotësimin e standardeve teknike dhe operacionale 

ekzistuese, të reja dhe të ndryshuara ashtu siç parashihet në STI apo 
rregullat nacionale të sigurisë, rregullat tjera relevante apo vendimet 
e autoritetit dhe procedurat për të siguruar përputhje me standardet 
dhe kushtet e tjera të përshkruara përmes ciklit jetësor të pajisjes dhe 
të operimeve;  

3.1.4. procedurat dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të rrezikut dhe 
zbatimin e masave të kontrollit të rrezikut kurdo që ka ndryshim në 
kushtet e operimit apo materialet e reja që paraqesin rreziqe të reja 
në infrastrukturë apo në operime;  

3.1.5. ofrimi i programeve për trajnim të stafit dhe sistemeve për të 
siguruar që kompetenca e stafit mbahet në nivel dhe detyrat kryhen 
në mënyrë përkatëse;  

3.1.6. aranzhimet për ofrim të informatës së mjaftueshme brenda 
organizatës kur kjo është e duhur ndërmjet organizatave që operojnë 
në të njëjtën infrastrukturë;  

3.1.7. procedurat dhe formatet se si informacioni i sigurisë duhet të 
dokumentohet dhe të caktohet procedura për konfigurimin e 
kontrollit të informacionit vital të sigurisë.  

3.1.8. procedurat për të siguruar se aksidentet, incidentet, aksidentet e 
rënda dhe ngjarjet e tjera të rrezikshme të raportohen, hetohen dhe 
analizohen dhe merren masa të domosdoshme preventive;  

3.1.9. ofrimi i planeve për veprim, alarmimet dhe informacioni në rast të 
emergjencës në pajtim me autoritetet e duhura publike;  
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3.1.10. dispozitat për auditimin e rregullt të brendshëm të sistemit të 
menaxhimit të sigurisë.  

3.2. përshkrimi i cili konfirmon pranimin e dispozitave të miratuara nga 
ndërmarrja hekurudhore për plotësimin e kërkesave specifike të 
domosdoshme për operim të sigurt të rrjetit relevant. Kërkesat mund të 
përfshijnë aplikimet e STI-së dhe rregullat nacionale të sigurisë, pranimin e 
certifikatave të stafit dhe autorizimit për t’i futur në funksion mjetet e 
qarkullimit të ndërmarrjes hekurudhore. Ofrimi i certifikatës së sigurisë të 
pjesës specifike të rrjetit, e quajtur pjesa (b), duhet të bazohet në 
dokumentacionin e paraqitur nga ndërmarrja hekurudhore:  
3.2.1. dokumentacioni nga ndërmarrja hekurudhore për STI apo një pjesë 

të STI-së dhe kur është relevante rregullat nacionale të sigurisë dhe 
rregullat e tjera të aplikueshme në operimet e veta, stafin e vet dhe 
në mjetet e veta lëvizëse, si dhe se si sigurohet përputhja me 
sistemin e menaxhimit të sigurisë; 

3.2.2. dokumentacioni nga ndërmarrja hekurudhore për kategoritë e 
ndryshme të stafit të punësuar apo kontraktuar për operim duke 
përfshirë dëshminë se ata plotësojnë kërkesat e STI-së apo rregullat 
nacionale dhe janë certifikuar si duhet;  

3.2.3. dokumentacioni nga ndërmarrja hekurudhore për llojet e ndryshme 
të mjeteve lëvizëse të shfrytëzuara për operim duke përfshirë 
evidencën se ato i plotësojnë kërkesat e STI-së apo rregullat 
nacionale dhe që janë certifikuar si duhet. Akti nënligjor në pajtim 
me Direktivën e BE-së 2004/ 49 dhe Rregulloren e BE-së 653/ 2007 
i cili përshkruan procedurat për marrjen e certifikatës së sigurisë në 
Kosovë.  

4. Pjesa (a) e certifikatës së sigurisë e dhënë për ndërmarrjet hekurudhore të 
vendosura në BE nga organi i ngarkuar për siguri hekurudhore në një vend anëtar 
të BE-së, duhet të konsiderohet valide në Kosovë nëse është ende valide në BE dhe 
nëse është në përputhshmëri me legjislacionin e Kosovës.  

5. Organi i sigurisë jep certifikata në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Organi i 
ngarkuar për sigurinë hekurudhore lëshon certifikata të sigurisë brenda 30 ditësh 
nga dita e aplikimit sipas rradhës. Certifikata e dhënë e sigurisë duhet të specifikoj 
llojin dhe shtrirjen e operimeve hekurudhore të përfshira.  

6. Ndërmarrja hekurudhore e cila aplikon për certifikatë të sigurisë në Kosovë, duhet 
t’i ofroj organit licencues dokumentacionin në shqip, serbisht apo anglisht me të 
cilin konfirmohet se i plotëson kërkesat e specifikuara në këtë ligj.  

7. Organi i sigurisë në shtetin tjetër në të cilin ndërmarrja hekurudhore planifikon të 
operoj me shërbime shtesë të transportit hekurudhor, duhet të lëshojë certifikatën e 
domosdoshme shtesë nacionale pas kontrollimit të aplikimit të ndërmarrjes 
hekurudhore.  

8. Certifikata e sigurisë duhet të përtërihet pas aplikimit nga ndërmarrja hekurudhore 
në intervale që nuk i tejkalojnë pesë vite. Duhet të përtëritet plotësisht apo 
pjesërisht kurdo që lloji apo shtrirja e operimit është ndryshuar substancialisht.  

9. Mbajtësi i certifikatës së sigurisë duhet që pa vonesë të informoj organin 
kompetent për të gjitha ndryshimet e mëdha në kushtet e pjesës relevante të 
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certifikatës së sigurisë. Më tej duhet ta informoj organin kompetent të sigurisë 
kurdo që futen kategoritë e reja të stafit apo të mjeteve lëvizëse. Organi përgjegjës 
për çështje të sigurisë mund të kërkoj që pjesa relevante e certifikatës së sigurisë të 
korrigjohet duke pasuar ndryshimet substanciale në kornizën e rregullatorit të 
sigurisë. Nëse organi i sigurisë vjen në përfundim se mbajtësi i certifikatës së 
sigurisë nuk i plotëson më tutje kushtet e certifikatës e cila i është lëshuar, atëherë 
ai duhet të revokoj pjesën e parë (a) dhe/ose të dytë (b) të certifikatës duke i dhënë 
arsyet për vendimin e vet. Organi përgjegjës për sigurinë hekurudhore i cili e ka 
revokuar certifikatën nacionale shtesë, duhet që menjëherë të informoj organin i 
cili e ka dhënë certifikatën për vendimin e vet. Ngjashëm, organi i sigurisë duhet të 
revokoj certifikatën e sigurisë nëse është e dukshme se mbajtësi i certifikatës nuk e 
ka shfrytëzuar atë ashtu si ishte synuar në vitin kur ka filluar së shfrytëzuari. 

10. Organi përgjegjës për çështje të sigurisë duhet ta informoj ministrinë brenda një 
muaji për certifikatën që është lëshuar, përtërirë, korrigjuar apo revokuar. Aty duhet 
të thuhet emri dhe adresa e ndërmarrjes hekurudhore, data, fushëpërfshirja dhe 
vlefshmëria e certifikatës së sigurisë dhe në rast të revokimit arsyet për atë vendim. 

11. Vendimet e organit përgjegjës për çështje të sigurisë në lidhje me certifikatën e 
sigurisë mund t'i nënshtrohen shqyrtimit ligjor. 

 
NËNKREU II 

Makinistët dhe personeli tjetër 
 

Neni 95 
Licencat dhe certifikatat 

 
1. Të gjithë makinistët duhet të kenë përshtatshmërinë dhe kualifikimet e 

domosdoshme për të drejtuar trenat dhe duhet të kenë dokumentet vijuese:  
1.1. licencën e cila demonstron se makinisti i plotëson minimumin e kushteve sa 

i përket kërkesave mjekësore, edukimit bazik dhe aftësive të përgjithshme 
profesionale. Licenca duhet të identifikoj makinistin dhe autoritetin që ka 
lëshuar licencën si dhe të ceket afati i vlefshmërisë së saj. Licenca duhet të 
përputhet me kërkesat e paraqitura në aktin nënligjor në pajtim me 
Direktivën e BE-së 2007/59/;  

1.2. një apo më shumë certifikata që identifikojnë infrastrukturën në të cilën 
mbajtësi i licencës është i autorizuar të vozis dhe të identifikojnë mjetet 
lëvizëse të cilat mbajtësi i licencës është autorizuar t’i drejtoj. Secila 
certifikatë duhet të përputhet me kërkesat e paraqitura në aktin nënligjor në 
pajtim me Direktivën e BE-së 2007/59/.  

2. Megjithatë, kërkesa për certifikatë për pjesët specifike të infrastrukturës nuk 
paraqitet në rastet kur një tjetër makinist i trenit i cili posedon certifikatë valide për 
infrastrukturën në fjalë ulet afër makinistit i cili e vozitë trenin:  
2.1. kur çrregullimet në shërbimin hekurudhor krijojnë domosdoshmëri për 

devijimin e trenit apo kur bëhet mirëmbajtja e binarëve e specifikuar nga 
menaxheri i infrastrukturës;  

2.2. për shërbimet e jashtëzakonshme që shfrytëzojnë trenat nga e kaluara;  
2.3. për shërbimet e jashtëzakonshme të mallrave me kusht që menaxheri i 

infrastrukturës të pajtohet;  
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2.4. për ofrimin apo demonstrimin e trenit të ri apo lokomotivës;  
2.5. për qëllimin e trajnimit apo ekzaminimin e makinistëve. Shfrytëzimi i kësaj 

mundësie duhet të jetë vendim i ndërmarrjes hekurudhore dhe mund të mos 
imponohet nga menaxheri relevant i infrastrukturës apo nga autoriteti 
kompetent. Kurdo që shfrytëzohet makinisti shtesë ashtu siç thuhet më 
sipër, menaxheri i infrastrukturës duhet të informohet paraprakisht.  

3. Certifikata duhet të autorizoj vozitjen në një apo më shumë kategori si në vazhdim:  
3.1. Kategoria A: lokomotivat manovruese, trenave të punës, mjeteve lëvizëse 

për mirëmbajtjen e hekurudhës dhe të gjitha lokomotivave tjera kur 
shfrytëzohen për manovrim;  

3.2. Kategoria B: transporti i udhëtarëve dhe/ ose mallrave;  
3.3. certifikata mund të përmbaj autorizimin për të gjitha kategoritë duke 

përfshirë të gjitha kodet të përshkruara në këtë ligj.  
4. Organi për licencimin e makinistëve dhe grupit tjetër në Kosovë, duhet të miratojë 

modelet e BE-së dhe rregullat për licencimin e makinistëve, certifikatave dhe 
kopjet e vërtetuara të certifikatave.  

5. Organi për licencimin e makinistëve duhet të ndërmerr të gjithë hapat e 
domosdoshëm për të shmangur rrezikun e falsifikimit të licencave dhe certifikatave 
dhe ngatërrimin me regjistrat e përmendur në këtë ligj. 

6. Nga organi për licencimin e makinistëve duhet të kërkohet që të:  
6.1. mbaj regjistër të të gjitha licencave të lëshuara, freskuara, përtërira, 

korrigjuara, të tejkaluara, suspenduara, tërhequra apo të raportuara si të 
humbura, vjedhura apo të shkatërruara. Ky regjistër duhet të përmbaj të 
dhënat për secilën licencë që duhet të jetë e qasshme duke shfrytëzuar 
numrin nacional të caktuar për secilin makinist. Ai duhet të freskohet 
rregullisht;  

6.2. pas një kërkese të arsyeshme të ofroj informacionin për gjendjen e licencës 
për autoritetet kompetente të qeverive të vendeve të tjera dhe atë veçmas për 
ato të Traktatit të Komunitetit të Transportit ndërmjet partnerëve të SEETO-
s, apo për ndonjë punëdhënës të makinistëve.  

7. Nga secila ndërmarrje hekurudhore dhe menaxher i infrastrukturës duhet të 
kërkohet:  
7.1. mbajtja e regjistrit për të gjitha certifikatat e lëshuara, freskuara, përtërira, 

korrigjuara, tejkaluara, suspenduara, tërhequra apo të raportuara si të 
humbura, të vjedhura apo të shkatërruara. Regjistri duhet të përmbaj të 
dhënat e përshkruara në aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 
2007/59/ për secilën certifikatë e gjithashtu të dhënat në lidhje me kontrollet 
periodike. Ai duhet të freskohet rregullisht me të dhëna të reja;  

7.2. bashkëpunimi me autoritetin kompetent të shteteve tjera, në veçanti me ato 
të SEETO-s, ku makinistët mund të kenë vendbanimin e tyre, në mënyrë që 
të shkëmbehet informacioni me autoritetin kompetent dhe të jepet qasje në 
të dhënat e kërkuara;  

7.3. ofrimi i informacionit për përmbajtjen e një certifikate të tillë për autoritetet 
kompetente të shteteve të tjera anëtare e në veçanti me ato të Traktatit të 
Komunitetit të Transportit të SEETO-s me kërkesë të tyre kur kjo kërkohet 
si pasojë e aktiviteteve të tyre trans-nacionale.  
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8. Makinistët duhet të kenë qasje në të dhënat të cilat ju përkasin atyre të cilat ruhen 
në regjistrat e Organit për licencimin e makinistëve dhe të ndërmarrjeve 
hekurudhore dhe duhet të u ofrohet kopja e asaj të dhëne të kërkuar.  

9. Organi për licencimin e makinistëve duhet t’i miratoj parametrat bazik të 
regjistrave për të vendosur ato të dhëna që do të regjistrohen, formatin e tyre dhe 
protokollin për shkëmbimin e të dhënave, të drejtat e qasjes, kohëzgjatjen e 
mbajtjes dhe procedurat që duhet të ndiqen në rast falimentimi.  

10. Organi për licencimin e makinistëve, menaxheri i infrastrukturës dhe ndërmarrja 
hekurudhore duhet të sigurohen se regjistrat e ofruar dhe llojet e operimeve të 
regjistrave të tillë të përputhen me ligjin mbi mbrojtjen e të dhënave personale. 
Licenca e makinistëve duhet të jetë në pronësi të mbajtësit.  

11. Organi për licencimin e makinistëve i cili lëshon licenca për makinistët në Kosovë, 
e mban regjistrin dhe ofron informacion te nevojshëm. Misioni, detyrat dhe 
procedurat e tij do të përcaktohen sipas aktit nënligjor në pajtim me Direktivën e 
BE-së 2007/59.  

12. Certifikatat e makinistëve duhet të lëshohen nga ndërmarrja hekurudhore apo nga 
menaxheri i infrastrukturës që e punëson apo e kontrakton makinistin. Certifikata 
duhet të jetë në pronësi të ndërmarrjes apo menaxherit që e lëshon atë. Megjithatë, 
makinistët duhet të kenë të drejtë të marrin kopjen e vërtetuar. Certifikatat duhet të 
lëshohen nga ndërmarrja hekurudhore apo nga menaxheri i infrastrukturës në 
gjuhën shqipe, serbe dhe anglishte. 

13. Vlefshmëria gjeografike  
13.1. licenca e makinistit duhet të jetë e vlefshme në tërë Kosovën dhe mund të 

jetë e vlefshme edhe në shtetet e tjera duke ofruar marrëveshje specifike 
ndërmjet Kosovës dhe vendeve të tjera.  

13.2. certifikata e makinistit duhet të jetë e vlefshme vetëm për infrastrukturat dhe 
mjetet lëvizëse që identifikohen në te.  

14. Licenca e makinistëve e lëshuar në shtetin anëtar të BE-së që është ende valide 
duhet të konsiderohet valide në Kosovë nëse është në pajtim me legjislacionin në 
Kosovë.  

 
Neni 96 

Kushtet për marrjen e licencës dhe certifikatës së makinistit 
 
1. Për të marrë licencën, aplikuesit duhet të plotësojnë minimumin e kërkesave të 

paraqitura në këtë ligj. Për të marrë certifikatë dhe që ajo të mbetet e vlefshme, 
aplikuesit duhet të mbajnë licencë dhe të plotësojnë kërkesat minimale të 
paraqitura më poshtë.  

2. Mosha minimale e aplikuesit, për të marrë licencë duhet të jetë së paku njëzetedy 
(22) vjeçare.  

3. Kërkesat bazike për marrjen e licencës:  
3.1. aplikuesit duhet që të paktën të kenë të kryer shkollën e mesme dhe të kenë 

të kryer me sukses trajnimin bazik. Akti nënligjor në pajtim me Direktivës 
së BE-së 2007/ 59 duhet të përshkruaj nivelin e edukimit dhe trajnimin e 
kërkuar.  

3.2. aplikuesit duhet të ofrojnë konfirmim të përshtatshmërisë së tyre fizike duke 
e kaluar kontrollin mjekësor të kryer nën mbikëqyrjen e institucionit 
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mjekësor (kjo vendoset nga shtetet anëtare) të akredituar apo të njohur në 
përputhje me këtë ligj. Akti nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 
2007/ 59 duhet të përshkruaj kriteret të cilat duhet të plotësohen me këtë 
kontrollim mjekësor.  

3.3. aplikuesit duhet të demonstrojnë përshtatshmërinë e tyre psikologjike 
profesionale të kryer në institucionin mjekësor (kjo vendoset nga shtetet 
anëtare) të akredituar apo të njohur në përputhje me këtë ligj. Akti nënligjor 
në pajtim me Direktivën e BE-së 2007/59 duhet të përshkruaj kriteret që 
duhet ti plotësojë kontrolli mjekësor.  

3.4. aplikuesit duhet të demonstrojnë aftësinë e tyre të përgjithshme profesionale 
duke kaluar provimin i cili i mbulon të paktën lëndët e përgjithshme. Akti 
nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2007/59 duhet të përshkruaj 
lëndët e përgjithshme të këtij provimi.  

4. Kërkesat për marrjen e certifikatës së makinistit:  
4.1. aplikuesit për certifikatën e makinistit duhet ta njohin gjuhën shqipe dhe 

serbe.  
4.2. aplikuesit duhet të kalojnë testin mbi njohuritë dhe kompetencën e tyre 

profesionale në lidhje me mjetet lëvizëse për të cilat kërkohet certifikata. 
Akti nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2007/59 duhet të përshkruaj 
lëndët e përgjithshme të këtij provimi.  

4.3. aplikuesit duhet të kalojnë testin mbi njohuritë dhe kompetencën e tyre 
profesionale në lidhje me infrastrukturën hekurudhore për të cilat kërkohet 
certifikata. Akti nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2007/59 duhet të 
përshkruaj lëndët e përgjithshme të këtij provimi dhe aty ku është e 
përshtatshme edhe njohuritë gjuhësore.  

4.4. aplikuesit duhet të trajnohen nga ndërmarrja hekurudhore apo nga 
menaxheri i infrastrukturës për sistemin e menaxhimit të sigurisë të 
përshkruar në këtë ligj.  

5. Të gjitha kërkesat themelore për marrje të licencës së makinistit dhe kushtet për 
marrjen e certifikatës, duhet të përshkruhen në aktin nënligjor në pajtim me 
Direktivën e BE-së 2007/59 i cili po ashtu duhet të përshkruaj formatet e licencave 
dhe certifikatave të makinistëve dhe përmbajtjen e regjistrave të licencave dhe 
certifikatave të makinistëve të cilat duhet të mbahen nga autoriteti kompetent dhe 
të jenë në dispozicion për të gjitha palët e interesuara.  

6. Organi për licencimin e makinistëve duhet të publikoj procedurën për marrjen e 
licencës që duhet të ndjeket:  
6.1. të gjitha aplikimet për licencë duhet të paraqiten tek Organi për licencimin e 

makinistëve nga makinisti kandidat apo nga entiteti në emër të tij;  
6.2. aplikimet e paraqitura tek Organi për licencimin e makinistëve mund të jenë 

për dhënien e licencës së re, përmirësimin e të dhënave në licencë, 
përtëritjen apo duplifikimin e saj; 

6.3. organi për licencimin e makinistëve duhet të lëshoj licencë sa më shpejt që 
është e mundshme dhe jo më vonë se një (1) muaj pasi pranimit të 
dokumentacionit të domosdoshëm;  

6.4. licenca duhet të jetë e vlefshme për dhjetë (10) vite por që i nënshtrohet 
kontrollimeve periodike, inspektimeve dhe monitorimit;  
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6.5. licenca duhet të lëshohet në vetëm një origjinal. Çfarëdo duplikati i licencës 
tjetër nga ajo e Organit për licencimin e makinistëve ku kërkohet 
duplifikimi, duhet të ndalohet. 

7. Secila ndërmarrje hekurudhore dhe menaxher i infrastrukturës duhet të vendos 
procedurat e veta për lëshimin dhe freskimin e certifikatave në përputhje me këtë 
ligj, si pjesë e sistemit të menaxhimit të sigurisë e gjithashtu procedurat e ankimit 
që u lejon makinistëve të kërkojnë shqyrtim të vendimit në lidhje me lëshimin, 
freskimin, suspendimin dhe tërheqjen e certifikatës. Në rast të mosmarrëveshjes, 
palët mund të ankohen tek Organi Rregullativ i Tregut apo te çfarëdo organi tjetër i 
pavarur.  

8. Ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxheri i infrastrukturës duhet të freskojnë pa 
vonesë certifikatën kurdo që pronari i certifikatës të ketë marrë autorizimet shtesë 
në lidhje me mjetet lëvizëse apo infrastrukturën.  

 
Neni 97 

Kontrollimet periodike dhe monitorimi 
 
1. Në mënyrë që licenca të mbetet e vlefshme, pronari i saj duhet t’i kaloj provimet 

periodike dhe/ ose testimin. Në lidhje me kërkesat mjekësore, minimumi i 
frekuentimit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e aktit nënligjor në pajtim me 
Direktivën e BE-së 2007/59. Këto kontrollime mjekësore duhet të kryhen nga dhe 
nën mbikëqyrjen e mjekëve apo institutit të akredituar të njohur. Sa i përket 
njohurisë profesionale të përgjithshme duhet të vendoset një trajnim i 
vazhdueshëm për të siguruar se kompetencat e stafit janë ruajtur në përputhje me 
kërkesat detaje të dhëna në aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 
2007/59. Kur bëhet përtëritja e licencës, autoriteti kompetent duhet të verifikoj në 
regjistrin e ofruar se makinisti i plotëson kërkesat.  

2. Në mënyrë që certifikata të mbetet e vlefshme, pronari i saj duhet të kaloj nëpër 
kontrollime periodike dhe/ ose testet. Numri i këtyre kontrollimeve dhe/ ose 
testeve duhet të përcaktohet nga ndërmarrja hekurudhore apo menaxheri i 
infrastrukturës, duke e punësuar apo kontraktuar makinistin në përputhje me 
sistemin e vet të menaxhimit të sigurisë dhe duke e respektuar këtë numër minimal 
të kontrollimeve dhe/ ose testeve i vendosur në aktin nënligjor në pajtim me 
Direktivën e BE-së 2007/59. Për secilën nga këto kontrollime, Organi për 
licencimin e makinistëve duhet të konfirmoj me deklaratë dhe në regjistër se 
makinisti i ka plotësuar kërkesat. 

3. Nga ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e infrastrukturës duhet të kërkohet 
që të kontrollojnë dhe të sigurojnë se licencat dhe certifikatat e makinistëve të 
punësuar apo të kontraktuar janë të vlefshme. Ata duhet të vendosin sistemin e 
monitorimit të makinistëve të tyre. Nëse rezultatet e monitorimit të tillë kanë 
vërejtje për makinistin dhe kompetencën e tij në punë dhe vazhdimësinë e 
vlefshmërisë së licencës apo certifikatës së tij, atëherë ndërmarrja hekurudhore dhe 
menaxherët e infrastrukturës duhet të ndërmarrin veprim të menjëhershëm.  

4. Kur makinisti pushon së punuari për ndërmarrjen hekurudhore apo për menaxherin 
e infrastrukturës hekurudhore, ai duhet ta informoj Organi për licencimin e 
makinistëve pa vonesë. Licenca duhet të mbetet e vlefshme me kusht nëse 
plotësohen kontrollimet periodike.  
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5. Certifikata duhet të zhvleftësohet kur pronari nuk e ushtron më detyrën e 
makinistit. Megjithatë, pronari duhet të pranoj kopjen e certifikatës dhe të gjitha 
dokumentet që tregojnë dëshminë e trajnimit, kualifikimeve, përvojës dhe 
kompetencës profesionale. Kur behet lëshimi i certifikatës për makinistin, 
ndërmarrja hekurudhore apo menaxheri i infrastrukturës duhet t’i merr parasysh të 
gjitha këto dokumente.  

6. Organi për licencimin e makinistëve mundet që në çdo kohë të ndërmerr veprim të 
verifikimit të trenave të cilët funksionojnë dhe operojnë në hapësirën e tij të 
juridiksionit në aspektin se a i ka makinisti në pronësi dokumentet e lëshuara sipas 
këtij ligji.  

7. Organi për licencimin e makinistëve mund të ushtroj pyetje në lidhje me përputhjen 
me këtë ligj për makinistët, ndërmarrjet hekurudhore, menaxherët e infrastrukturës, 
ekzaminerët dhe qendrat e trajnimit që kryejnë aktivitetet e tyre në hapësirën e 
juridiksionit të tij. Nëse organi për licencimin e makinistëve gjen se makinisti më 
nuk i plotëson një apo më shumë nga kushtet e kërkuara, atëherë ai duhet të ndërmerr 
veprim siç është suspendimi i licencës. Ndalesa e operimit të trenave mund të 
vendoset pas qasjes së organit i cili e ka lëshuar certifikatën e makinistit.  

8. Organi për licencimin e makinistëve bën kontrollimin dhe monitorimin e licencave 
të makinistëve pas lëshuarjes së tyre.  

 
Neni 98 

Qasja në pajisjet e trajnimit për makinistët 
 
1. Ndërmarrjet hekurudhore që aplikojnë për certifikatë të sigurisë duhet të kenë 

qasje të drejtë dhe jodiskriminuese në pajisjet e trajnimit për makinistët dhe stafin 
përcjellës të trenave, sa herë që këto janë të nevojshme për përmbushjen e 
kërkesave për tu certifikuar. Shërbimi i ofruar duhet të përfshijë trajnimin e 
nevojshëm për njohuri të linjës, rregullat dhe procedurat e operimit, sistemin e 
komandës së sinjalizimit dhe kontrollit dhe procedurat emergjente të aplikuara në 
linjat e operimit. Menaxherët e infrastrukturës dhe stafi i tyre i cili kryen detyrat 
vitale të sigurisë duhet të kenë qasje të drejtë dhe jodiskriminuese në pajisjet e 
trajnimit. Nëse shërbimet e trajnimit nuk i përfshijnë ekzaminimet dhe dhënien e 
certifikatave, ndërmarrjet hekurudhore duhet të kenë qasje në ato certifikime, nëse 
kjo është kërkesë e certifikatës së sigurisë.  

2. Nëse mundësitë e trajnimit janë në dispozicion vetëm përmes shërbimeve të një 
ndërmarrjeje të vetme hekurudhore apo të menaxherit të infrastrukturës, ato duhen 
të jenë në dispozicion për ndërmarrjet e tjera hekurudhore me çmim të arsyeshëm 
dhe jodiskriminues që është e lidhur me koston dhe ka margjinë fitimprurëse.  

3. Kur të rekrutojnë makinistët e rinj të trenave, stafin në bordin e trenave dhe stafin 
që kryen detyra vitale të sigurisë, ndërmarrjet hekurudhore duhet të jenë në gjendje 
të marrin parasysh çfarëdo trajnimi, kualifikimi dhe përvoje që është fituar më parë 
nga ndërmarrjet e tjera hekurudhore. Për këtë arsye këta anëtarë të stafit duhet të 
kenë të drejtë të kenë qasje në marrjen e kopjeve dhe të bëjnë komunikimin e të 
gjitha dokumenteve me të cilat e dëshmojnë kualifikimin, trajnimin dhe përvojën.  

4. Secila ndërmarrje hekurudhore dhe secili menaxher i infrastrukturës duhet të jenë 
përgjegjës për nivelin e trajnimit dhe kualifikimit të stafit të tyre të cilët kryejnë 
punë lidhur me sigurinë.  
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5. Organi për licencimin e makinistëve dhe organi rregullativ i tregut hekurudhor 
duhet të jetë përgjegjës për monitorimin e këtyre kushteve për dispozitat e trajnimit 
për makinistët dhe posaçërisht për kontrollimin nëse dispozitat e shërbimeve të 
trajnimit i përmbushin kërkesat e STI-së. 

 
Neni 99 

Kushtet e përgjithshme të punës për personelin tjetër hekurudhor përveç 
makinistëve 

 
1. Personeli i sektorit hekurudhor në Kosovë është i punësuar me status të nëpunësve 

të sektorit publik sipas kontratave specifike të kompanisë.  
2. Organizimi i orarit të punës të nëpunësve të sektorit hekurudhor duhet t`i 

nënshtrohet këtyre kërkesave minimale të sigurisë dhe atyre shëndetësore 
veçanërisht sa i përket punës së natës:  
2.1. secili punëtor ka të drejtë për një periudhë pushimi ditor minimal prej 

njëmbëdhjetë (11) orë në periudhën njëzetekatër (24) orësh;  
2.2. kur dita e punës është me e gjatë se gjashtë orë, çdo punëtor ka të drejtë për 

një pushim, i cili përcaktohet me marrëveshje kolektive;  
2.3. për çdo periudhë shtatëditore çdo punëtor ka të drejtë për një periudhë të 

pandërprerë pushimi prej njëzetekatër (24) orë plus pushimit ditor 
njëmbëdhjetë (11) orë, siç referohet me lartë;.  

2.4. duke pasur parasysh nevojën për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të 
punëtorëve:  
2.4.1. periudha javore e kohës së punës kufizohet në bazë të ligjit, 

rregulloreve apo dispozitave administrative apo me marrëveshje 
kolektive apo marrëveshje në mes të dy anëve të industrisë;  

2.4.2. orari mesatar i punës për secilën periudhë shtatë-ditore, duke 
përfshirë edhe punën jashtë orarit, nuk i tejkalon dyzetetetë (48) orë.  

2.5. secili punëtor ka të drejtë për pushim të paguar vjetor së paku katër javë, në 
përputhshmëri me kushtet për këtë të drejtë, dhe dhënien e këtij pushimi, siç 
është paraparë me legjislacion kombëtar dhe/apo në praktikë;  

2.6. periudha minimale e pushimit vjetor të paguar nuk mund të zëvendësohet 
me asnjë kompensim, përveç nëse marrëdhënia e punës ndërpritet;  

2.7. Kur merret parasysh puna e natës:  
2.7.1. orët normale të punës së natës nuk duhet ta tejkalojnë mesataren e 

tetë orëve të punës në periudhën njëzetekatër (24) orësh;  
2.7.2. punëtorët e natës, puna e të cilëve përfshin rreziqe të veçanta apo 

tendosje të rëndë fizike apo mentale nuk duhet të punojnë më gjatë 
se tetë (8) orë gjatë një periudhe njëzetekatër (24) orë gjatë së cilës 
ata kryejnë punë nate.  

2.8. puna që përfshin rreziqe të veçanta apo tendosje të rëndë fizike apo mentale 
duhet të definohet me marrëveshje të kompanisë duke pasur parasysh 
efektet e veçanta dhe rreziqet e punës së natës;  

2.9. punëtorëve të natës duhet të u ofrohet kontrolli pa pagesë i shëndetit në 
përputhshmëri me konfidencialitetin mjekësor. Në rast se punëtorët e natës 
vuajnë nga problemet shëndetësore të njohura si të lidhura me faktin se ata 
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punojnë natën, ata duhet të transferohen sa herë që të jetë e mundur në punë 
ditore të cilën janë në gjendje ta kryejnë;  

2.10. punëtorët e natës dhe punëtorët me ndërrime duhet të kenë mbrojtje të 
sigurisë dhe të shëndetit të përshtatshme me natyrën e tyre të punës;  

2.11. kushtet specifike të punës janë të definuara me rregullore për stafin që kalon 
kohën e punës në bordin e trenit dhe aktiviteti i të cilëve lidhet me orarin e 
transportit dhe duhet të sigurojnë vazhdimësinë dhe rregullsinë e trafikut.  

 
KREU VII 

SIGURIA E SISTEMIT HEKURUDHOR 
 

Neni 100 
Parimet e sigurisë 

 
1. ARH duhet të siguroj që siguria hekurudhore përgjithësisht mirëmbahet, atëherë 

kur është e arsyeshme dhe praktike përmirësohet vazhdimisht duke marrë parasysh 
legjislacionin e BE-së, ndryshimet, përparimet teknike dhe shkencore dhe 
prioritetin që i jepet parandalimit të aksidenteve serioze. Ministria duhet të siguroj 
se rregullat e sigurisë janë në vend, aplikohen dhe zbatohen në mënyrë të hapur 
dhe jodiskriminuese nga organi i sigurisë.  

2. ARH duhet të siguroj masat për zhvillimin dhe përmirësimin e sigurisë 
hekurudhore, të merr parasysh nevojën për një qasje të bazuar në sistem.  

3. ARH duhet të siguroj që përgjegjësia për operim të sigurt të sistemit hekurudhor 
dhe kontrollit të rreziqeve të shoqëruara me të, janë të vendosura nga menaxherët e 
infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore, duke i obliguar ata të zbatojnë masat 
e domosdoshme të kontrollit të rrezikut, kur është e duhur në bashkëpunim me 
njëra tjetrën për të aplikuar rregullat nacionale të sigurisë dhe për të vendosur 
sisteme të menaxhimit të sigurisë në përputhje me këtë ligj. Pa paragjykuar 
përgjegjësinë civile, secili menaxher i infrastrukturës dhe ndërmarrje hekurudhore 
duhet të mbahen përgjegjës për pjesën e vet të sistemit dhe për operimin e tij të 
sigurt duke përfshirë këtu furnizimin me material, kontraktimin e shërbimeve 
përball shfrytëzuesve, konsumatorëve, punëtorëve të përfshirë dhe palëve të treta.  

4. Kjo nuk duhet të paragjykoj përgjegjësinë e secilit prodhues, ofrues të 
mirëmbajtjes, mbajtës të vagonëve, ofrues të shërbimeve dhe entitetin e prokurimit 
për të siguruar që mjetet lëvizëse, instalimet, pajisjet ndihmëse dhe pajisjet si dhe 
shërbimet e ofruara nga ata, përputhen me kërkesat dhe kushtet e specifikuara për 
shfrytëzim, ashtu që ato të mund të vendosen në operim të sigurt nga ana e 
ndërmarrjes hekurudhore dhe/ ose menaxheri i infrastrukturës.  

 
Neni 101 

Indikatorët e sigurisë, metodat dhe qëllimet 
 
1. Treguesit e përbashkët të sigurisë. Në mënyrë që të lehtësohet vlerësimi i arritjes së 

qëllimeve të përbashkëta të sigurisë të zhvilluara në BE (QPS) dhe të ofrohet 
monitorim i zhvillimit të përgjithshëm të sigurisë hekurudhore, Organi përgjegjës 
për sigurinë duhet të mbledh informacion për treguesit e përbashkët të sigurisë 
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(TPS) nëpërmes të raportit vjetor. TPS-të duhet të vendosen ashtu siç është 
definuar nga BE-ja dhe të bëhet propozimi i përdorimit të tyre nga ministria. 

2. Metodat e përbashkëta të sigurisë:  
2.1. metodat e përbashkëta të sigurisë (MPS) të zhvilluara nga BE-ja dhe të 

publikuara në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian, duhet të 
konsiderohen si bazike për sigurinë hekurudhore në Kosovë dhe duhet të 
përdoren nga organi përgjegjës për sigurinë;  

2.2. MPS të zhvilluara në BE përshkruajnë se si niveli i sigurisë dhe arritja e 
qëllimeve të sigurisë dhe përputhjes me kërkesat e tjera të sigurisë janë 
vlerësuar duke elaboruar dhe definua:  
2.2.1. vlerësimin e rrezikut dhe metodat e vlerësimit;  
2.2.2. metodat për vlerësimin e përputhjes me kërkesat në certifikatat e 

sigurisë dhe autorizimet e sigurisë të lëshuara në përputhje me këtë 
ligj;  

2.2.3. përderisa ata akoma nuk janë të mbuluar me STI metodat për të 
kontrolluar se nënsistemet strukturale të sistemeve hekurudhore 
trans Evropiane të shpejtësisë së lartë dhe ato konvencionale të 
sistemeve hekurudhore operohen dhe mirëmbahen në përputhje me 
kërkesat relevante esenciale.  

2.3. MPS-të të zhvilluara nga BE-ja duhet të merren si bazë për sistemin e 
menaxhimit të sigurisë në Kosovë. Ato duhet të përshkruhen me aktin nënligjor 
në pajtim me Direktivën e BE-së 2004/49 dhe 2008/10, si dhe rregulloreve tjera 
të BE-së të zhvilluara nga Agjencia Hekurudhore Evropiane;  

2.4. Ministria duhet të bëj korrigjimet e domosdoshme të rregullave nacionale të 
sigurisë për sistemin hekurudhor të Kosovës në dritën e miratimit të MPS-ve 
të zhvilluara në BE dhe të përshkruara në aktit nënligjor të përmendur më 
sipër.  

3. Caqet e përbashkëta të sigurisë:  
3.1. caqet e përbashkëta të sigurisë (CPS) së bashku me vlerësimin e kostos së 

tyre dhe përfitimet, treguesi i ndikimeve të tyre për akterët e ekonomisë dhe 
për ndikimin e tyre në pranimin social të rrezikut duhet të konsiderohen si 
baza për sigurinë hekurudhore në Kosovë dhe duhet të propozohen si caqe 
në Kosovë nga organi i ngarkuar me sigurinë hekurudhore. Ato duhet të 
definojnë nivelet e sigurisë që duhet të paktën të arrihen nga pjesët e 
ndryshme të sistemit Evropian të hekurudhave dhe nga sistemi si tërësi;  

3.2. Ministria duhet të bëj përpjekjet maksimale për të futur amendamentet e 
domosdoshme në rregullat nacionale të sigurisë për të arritur Caqet e 
Përbashkëta të Sigurisë ashtu si janë definuar në nivel të BE-së. Këto CPS 
duhet të përshkruhen në aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 
2004/49 dhe 2008/10.  

 
Neni 102 

Rregullat nacionale të sigurisë 
 
1. Ministria duhet të paraqes rregullat nacionale të obligueshme të sigurisë me 

propozimin e organit përgjegjës të sigurisë dhe nën mbikëqyrjen e tij duke siguruar 
kështu se këto rregulla janë publikuar në gjuhen shqipe, serbe dhe angleze dhe t’i 



 
Ligji Nr. 04/L-063 për hekurudhat e Kosovës 

 589 

vej ato në dispozicion të menaxherëve të infrastrukturës dhe të ndërmarrjeve 
hekurudhore, aplikuesve për certifikatën e sigurisë dhe autorizimin e sigurisë në 
një gjuhë të qartë për palët e përfshira. Këto rregulla duhet të jenë në dispozicion 
në faqen e internetit të organit përgjegjës për çështje të sigurisë. 

2. Rregullat nacionale të sigurisë duhet të përfshijnë si vijon:  
2.1. kërkesat e përgjithshme teknike që duhet të plotësohen gjatë dizajnimit, 

ndërtimit, rindërtimit, tërheqjes dhe mirëmbajtjes të pjesëve integrale të 
infrastrukturës hekurudhore për mundësimin e trafikut të sigurt hekurudhor;  

2.2. metodat dhe procedurat për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit, metodën e 
mbajtjes së shënimeve për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit e gjithashtu 
kushtet që duhet të plotësohen nga entiteti që bënë mirëmbajtjen e mjeteve 
të transportit;  

2.3. pajisjet e vendeve zyrtare të menaxherit të infrastrukturës;  
2.4. rregullat e trafikut hekurudhor të sigurt sa i përket mjeteve të transportit, 

hekurudhës dhe eksploatimit si dhe rregullat e operimit të trafikut hekurudhor;  
2.5. procedurat për marrjen e licencës për rregullat e operimit hekurudhor;  
2.6. kryqëzimin e hekurudhës me rrugën nga aspekti i trafikut hekurudhor të 

sigurt;  
2.7. detyrat dhe përgjegjësitë e personelit të hekurudhës që merr pjesë 

drejtpërdrejt në trafikun hekurudhor;  
2.8. rregullin e brendshëm dhe mbrojtjen e infrastrukturës hekurudhore dhe 

mjeteve të transportit;  
2.9. identifikimin e strukturave të rëndësisë së veçantë për sigurinë e trafikut 

hekurudhor;  
2.10. kushtet që duhet të plotësohen nga punëtorët hekurudhor;  
2.11. transporti për nevoja vetanake;  
2.12. masat e veçanta të sigurisë.  

3. Rregullat nacionale të sigurisë për sektorin hekurudhor në Kosovë duhet të 
përcaktohen me akt nënligjor;  

4. Ministria duhet të konsultohet me të gjitha palët e interesuara me kohë nëse 
dëshiron të paraqes rregullat e reja nacionale të sigurisë që kërkojnë siguri më të 
lartë se sa Caqet e Përbashkëta të Sigurisë të zhvilluara në nivel BE-së apo të 
Traktatit të Komunitetit të Transportit në kuadër të SEETO-s.  

 
Neni 103 

Sistemi i menaxhimit të sigurisë 
 
1. Menaxherët e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore duhet të vendosin 

sistemet e tyre të menaxhimit të sigurisë për të siguruar se sistemi hekurudhor 
mund të arrij të paktën Caqet e Përbashkëta të Sigurisë në përputhje me rregullat 
nacionale të sigurisë dhe me kërkesat e sigurisë të paraqitura në STI dhe se do të 
aplikohen pjesët relevante të MPS-ve.  

2. Sistemi i menaxhimit të sigurisë duhet të plotësoj kërkesat e sigurisë dhe t’i 
përmbaj elementet të cilat kanë të bëjnë me sigurinë e sistemit hekurudhor të 
përshtatur për karakterin, shtrirjen dhe kushtet e tjera të aktivitetit të kërkuar. 
Duhet të siguroj kontroll të të gjitha rreziqeve të cilat i shoqërojnë aktivitetet e 
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menaxherit të infrastrukturës apo ndërmarrjes hekurudhore, duke përfshirë 
furnizimin me mirëmbajtje, material si dhe shfrytëzimin e kontraktorëve. Pa 
paragjykuar ekzistimin e rregullave nacionale dhe ndërkombëtare të përgjegjësisë, 
sistemi i menaxhimit të sigurisë duhet gjithashtu të merr parasysh kur është e 
duhur dhe e arsyeshme rreziqet që rrjedhin nga rezultati i aktiviteteve nga palët e 
tjera. 

3. Sistemi i menaxhimit të sigurisë i ndonjë menaxheri të infrastrukturës duhet të 
merr parasysh efektet e operimeve nga ndërmarrjet e ndryshme hekurudhore në 
rrjet dhe të ofrohet dispozita për të lejuar të gjitha ndërmarrjet hekurudhore të 
operojnë në përputhje me STI-të dhe rregullat nacionale të sigurisë të paraqitura në 
certifikatën e tyre të sigurisë. Për më tepër duhet të zhvillohet me qëllim të 
koordinimit të procedurave emergjente të menaxherit të infrastrukturës me të gjitha 
ndërmarrjet hekurudhore që operojnë në infrastrukturën e tij.  

4. Sistemi i menaxhimit të sigurisë duhet të dokumentohet në të gjitha pjesët 
relevante dhe duhet të përshkruaj përgjegjësitë në kuadër të kornizës së organizimit 
të menaxherit të infrastrukturës së transportuesit hekurudhor. Sistemi i menaxhimit 
të sigurisë duhet të përshkruaj metodën e kontrollit në nivele të ndryshme 
menaxhuese nga menaxhmenti, roli i stafit në të gjitha nivelet dhe se si ofrohet 
përmirësimi i përhershëm.  

5. Elementet bazike për sistemin e menaxhimit të sigurisë duhet të jenë si në vazhdim:  
5.1. dokumenti që përshkruan politikën e sigurisë i miratuar nga menaxherët e 

infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore nga përfaqësuesit e lartë 
ekzekutiv. Kjo politikë duhet të jetë në dispozicion për të gjithë punëtorët;  

5.2. përshkrimi i qëllimeve kualitative dhe kuantitative të organizimit për të 
mirëmbajtur dhe përmirësuar sigurinë, planet dhe procedurat për arritjen e 
qëllimeve të tilla;  

5.3. përshkrimi i procedurës për plotësimin e standardeve ekzistuese, të reja dhe 
të përmirësuara teknike dhe operative apo të kushteve tjera të përshkruara në 
STI-të, Rregullat Nacionale të Sigurisë të theksuara në vendimet e tjera nga 
autoritetet kompetente dhe në metodat e shfrytëzimit të pajisjes si dhe 
kryerjes së operimeve;  

5.4. përshkrimi i procedurave dhe metodave për vlerësimin e rrezikut dhe 
zbatimin e masave për kontrollin e rrezikut, gjithmonë kur ndryshimi i 
kushteve të operimit apo i materialeve të reja paraqesin rrezik të ri për 
infrastrukturën hekurudhore apo për operimet;  

5.5. përshkrimin e programeve trajnuese për personelin për të demonstruar se 
kompetencat e personelit janë ruajtur dhe zhvilluar;  

5.6. përshkrimin e informacionit brenda organizatës për të demonstruar se si 
është shpërndarë informacioni në lidhje me planet e sigurisë dhe procedurat 
e sigurisë dhe kur është e zbatueshme se si është shkëmbyer përshkrimi i 
informacionit në lidhje me planet e sigurisë dhe procedurat e sigurisë 
ndërmjet organizatave që operojnë në të njëjtën infrastrukturë hekurudhore;  

5.7. përshkrimi i procedurave dhe formave për dokumentimin e informacionit në 
lidhje me sigurinë, përshkrimin e procedurave për informacion e kontrollit 
të sigurisë kur është e nevojshme si konfidencial;  

5.8. përshkrimin e procedurave për të siguruar se aksidentet, incidentet 
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rrëshqitjet dhe ngjarjet e rrezikshme të tjera janë raportuar si duhet, hetuar 
dhe analizuar dhe se janë marrë masat preventive;  

5.9. planet e veprimit për situatat emergjente dhe menaxhimin e krizës të 
bazuara në bashkëpunim me autoritetet kompetente;  

5.10. përshkrimin e vazhdimit të auditimeve të brendshme periodike të sistemit të 
menaxhimit të sigurisë.  

6. Çdo vit, të gjithë menaxheret e infrastrukturës dhe ndërmarrjet hekurudhore para 
30 qershorit duhet të paraqesin raportin vjetor të sigurisë në lidhje me vitin 
kalendarik të mëparshëm te organi përgjegjës për sigurinë. Raporti i sigurisë së 
paku duhet të përmbaj:  
6.1. informacionin se sa janë arritur caqet e përbashkëta të sigurisë së 

organizatës dhe rezultatet e planeve të sigurisë;  
6.2. zhvillimin e treguesve nacional të sigurisë dhe Instrumentet e Përbashkëta të 

Sigurisë të paraqitura në këtë ligj për aq sa është relevante për organizatën 
raportuese;  

6.3. rezultatet e auditimit të brendshëm të sigurisë;  
6.4. observimet e mungesave dhe keqfunksionimit të operimeve hekurudhore 

dhe menaxhimit të infrastrukturës që mund të jetë relevante për organin e 
sigurisë.  

7. Përshkrimi më preciz i kërkesave, procedurave dhe testeve duhet të përshkruhet në 
aktin nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2004/49.  

 
Neni 104 

Certifikatat dhe autorizimet e sigurisë 
 
1. Secila ndërmarrje hekurudhore që mban licencën duhet të merr certifikatën e 

sigurisë para se t’i jepet e drejta për qasje në një infrastrukturë hekurudhore. 
Qëllimi i certifikatës së sigurisë është të ofroj dëshmi se ndërmarrja hekurudhore 
ka të vendosur sistemin e menaxhimit të sigurisë dhe mund të plotësoj kërkesat e 
paraqitura në STI-të dhe në legjislacionin relevant të BE-së si dhe në rregullat 
nacionale të sigurisë në ofrimin e shërbimeve të transportit të sigurt në rrjet.  

2. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të merr 
autorizimin e sigurisë. Autorizimi i sigurisë duhet të përmbajë:  
2.1. përshkrimin që konfirmon pranimin e sistemit të menaxhimit të 

infrastrukturës;  
2.2. përshkrimin që konfirmon pranimin e dispozitave të menaxherit të 

infrastrukturës për të plotësuar kërkesat specifike të domosdoshme për 
dizajn, mirëmbajtje dhe operim të sigurt të infrastrukturës hekurudhore duke 
përfshirë kur është e përshtatshme mirëmbajtjen dhe operimin e kontrollit të 
trafikut dhe sistemin e sinjalizimit.  

3. Secila ndërmarrje hekurudhore duhet të pajiset me certifikatë (pjesën a dhe pjesën 
b) para se t’i jepet qasja në infrastrukturën hekurudhore.  

4. Të gjithë akterët e tregut të cilët janë pajisur me certifikata të sigurisë, autorizimet 
e sigurisë duhet të monitorojnë nëse ata i plotësojnë kërkesat e certifikatave të tyre 
dhe të marrin veprime korrektuese nëse është e domosdoshme.  

5. Organi i ngarkuar me sigurinë hekurudhore duhet të jetë i lirë për të kryer 
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inspektimet dhe hetime të cilat janë të nevojshme për t’i kryer detyrat e veta dhe 
duhet t’i jepet qasje në të gjitha dokumentet relevante dhe objektet, instalimet dhe 
pajisjet e menaxherëve të infrastrukturës dhe të ndërmarrjeve hekurudhore.  

6. Organi i ngarkuar për dhënien për dhënien e certifikatave të sigurisë dhe 
autorizimeve të sigurisë është organi i Sigurisë. 

 
KREU VIII 

KËRKESAT E SIGURISË 
 

Neni 105 
Kërkesat e përgjithshme të sigurisë për sistemet dhe nënsistemet hekurudhore 

 
1. Të gjitha nënsistemet hekurudhore duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme të 

sigurisë sikurse janë definuar në këtë ligj: 
1.1. dizajni, ndërtimi apo montimi, mirëmbajtja dhe monitorimi i komponentëve 

kritike të sigurisë, në veçanti komponentëve të përfshira në lëvizjen e trenit 
duhet të jenë të tilla që të garantojnë siguri në të gjitha nivelet 
korresponduese të qëllimeve të përbashkëta të sigurisë të paraqitura për 
sektorin hekurudhor duke përfshirë situatat e degraduara specifike;  

1.2. parametrat e përfshirë në kontaktin rrotë/binar duhet të plotësojnë 
stabilitetin e nevojshëm për të garantuar lëvizjen e sigurt me një shpejtësi 
maksimale të autorizuar. Parametrat e pajisjes së frenimit duhet të 
garantojnë mundësinë e frenimit brenda distancës së dhënë të frenimit me 
një shpejtësi maksimale të autorizuar;  

1.3. komponentët e shfrytëzuar duhet t’i qëndrojnë tendosjes normale dhe 
përjashtimore që janë specifikuar gjatë kohës së shërbimit. Pasojat e sigurisë 
të ndonjë dështimi aksidental duhet të kufizohen me mjete të duhura;  

1.4. dizajni i instalimeve të vendosura dhe mjeteve lëvizëse si dhe zgjedhja e 
materialit të shfrytëzuar duhet të synoj kufizimin e gjenerimit, përhapjes dhe 
efekteve të zjarrit si dhe tymit në rast të zjarrit;  

1.5. aparaturat të cilat synohen të përdoret nga shfrytëzuesit, duhet të dizajnohen 
në atë mënyrë që të mos pengojnë operimin e sigurt të aparatit apo shëndetit 
dhe sigurisë nëse të njëjtat shfrytëzohen në mënyrën e parashikuar dhe 
përputhje me udhëzimet e dhëna.  

 
Neni 106 

Kërkesat specifike të sigurisë për secilin nënsistem hekurudhor 
 
1. Specifikacionet teknike për interoperabilitetn janë përgatitur dhe lëshuar në nivel të 

BE-së në mënyrë që të përgatitet Hapësira Unike Hekurudhore dhe si të tilla duhet 
të paraqesin bazën kryesore të sigurisë hekurudhore në Kosovë.  

2. Për secilin nënsistem të definuar në këtë ligj, specifikacionet teknike të 
interoperabilitett në Kosovë duhet të lëshohen nga ARH dhe duhet të i plotësojnë 
kërkesat esenciale e në veçanti kërkesat e sigurisë.  
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Neni 107 
Përputhshmëria e të gjitha nënsistemeve hekurudhore me kërkesat 

e sigurisë të STI 
 
Të gjitha nënsistemet hekurudhore, mjetet transportuese, instalimet, aparatet ndihmëse, 
pajisjet dhe shërbimet, duhet të përputhen me kërkesat e sigurisë të STN-së dhe 
rregullat nacionale të sigurisë. Këto kërkesa të sigurisë duhet të plotësohen gjatë 
ekzekutimit të aktiviteteve të menaxherit të infrastrukturës hekurudhore dhe/ ose 
ndërmarrjes hekurudhore pavarësisht nga përgjegjësia e prodhuesit, mirëmbajtësit, 
pronarit, ofruesit të shërbimit dhe tregtuesit të nënsistemeve dhe komponentëve. 
 

Neni 108 
Autorizimi për vendosjen e përbërësve të interoperabilitetit në treg 

 
1. Përbërësit e interoperabilitett duhet të vendosen në treg vetëm nëse ata e 

mundësojnë interoperabilitetn i cili duhet të arrihet brenda sistemit hekurudhor 
përderisa në të njëjtën kohë përmbushin kërkesat e nevojshme dhe nëse janë të 
përdorura në zonat e tyre dhe janë të instaluara dhe të mirëmbajtura si duhet.  

2. Përbërësit e interoperabilitett, nëse marrim parasysh deklaratën e Komisionit 
Evropian të konformitetit apo përshtatjes duhet të konsiderohen si të përputhshme 
me kërkesat e definuara në këtë ligj  

3. Që të merret kjo deklaratë e Komisionit Evropian mbi konformitetin apo 
përshtatjen për përdorim për përbërësit e interoperabilitett të prodhuar në Kosovë, 
do të jetë e mundur nëse prodhuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar i vendosur në 
Unionin Evropian aplikon për deklaratën e tillë duke provuar se përbërësit 
përputhen me dispozitat e parapara në Standardet Teknike për ndëroperim. Kur 
Standardi Teknik për ndëroperim kërkon ashtu, vlerësimi i konformitetit apo 
përshtatshmërisë për përdorimin e një përbërësi të interoperabilitett duhet të bëhet 
nga organi njoftues, prodhuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar në Unionin 
Evropian të cilët e kanë paraqitur aplikimin.  

4. Përbërësit e interoperabilitett mund të marrin deklaratën e Kosovës të konformitetit 
dhe përshtatshmërisë për përdorim nëse prodhuesit aplikojnë për deklaratën e tillë 
dhe pas vlerësimit të mundshëm të domosdoshëm nga organi nacional i akredituar 
mbi përputhshmërinë e përbërësve me specifikacionet teknike të interoperabilitett 
(STN), ashtu siç është paraqitur në legjislacionin Kosovar. Deklarata e tillë e 
konformitetit dhe përshtatshmërisë për përdorim, në mungesë të marrëveshjes me 
shtetet tjera, duhet të vlejë vetëm në Kosovë.  

 
Neni 109 

Autorizimi për futjen në shërbim të nënsistemeve strukturale në Kosovë 
 
1. Për futjen në shërbim të secilit nënsistem të hekurudhave, menaxheri i 

infrastrukturës apo ndërmarrja hekurudhore duhet të marrin një autorizim nga 
organi përgjegjës mbi sigurinë.  

2. Për ta marrë këtë autorizim për futjen në shërbim të një nënsistemi, aplikuesi duhet 
të dëshmojë që nënsistemi është i dizajnuar, ndërtuar dhe instaluar në mënyrë ashtu 
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që t`i plotësojë kërkesat themelore kur të integrohet në sistemin hekurudhor. Në 
veçanti aplikuesi duhet të dëshmojë:  
2.1. kompatibilitetin teknik të nënsistemit me sistemin në të cilin është integruar;  
2.2. integrimin e sigurt të nënsistemit në sistemin hekurudhor;  
2.3. përputhshmërinë e nënsistemit me dispozitat e specifikimeve teknike për 

ndëroperim mbi operimin dhe mirëmbajtjen.  
3. Një nënsistem struktural do të konsiderohet si interoperabil dhe që i plotëson 

kërkesat esenciale të sigurisë, nëse është i mbuluar nga një deklaratë e verifikimit.  
4. Deklarata e KE mbi verifikimin e nënsistemeve hekurudhore mund të jetë e 

vlefshme në Kosovë nëse është në pajtim me ligjet kosovare.  
5. Detyra e organit nacional të akredituar, përgjegjës për verifikimin e këtij 

nënsistemi duhet të fillojë në fazën e dizajnit dhe të mbulojë kohën gjatë gjithë 
periudhës së prodhimit përmes fazës së pranimit para se nënsistemi të futet në 
shërbim. Ai po ashtu duhet ta mbulojë verifikimin e ndërlidhjes së nënsistemit me 
sistemin që inkorporohet.  

6. Organi nacional i akredituar është përgjegjës për përmbledhjen e dokumentacionit 
teknik i cili duhet ta përcjellë deklaratën për verifikim. Ky dokumentacion teknik 
duhet t’i përmbajë të gjitha dokumentet e nevojshme lidhur me karakteristikat e 
nënsistemit dhe ku është nevoja të gjitha dokumentet që dëshmojnë konformitetin 
e përbërësve të interoperabilitett. Ai po ashtu duhet t`i përfshijë të gjitha elementet 
lidhur me gjendjen dhe limitet që i përkasin kryerjes së shërbimit, monitorimin e 
vazhdueshëm apo rutinor, përshtatjen dhe mirëmbajtjen.  

7. Në rast të ripërtëritjes apo të ngritjes së një nënsistemi, njësia kontraktuese apo 
prodhuesi duhet të ia dërgojë organit nacional të sigurisë dokumentacionin në të 
cilin përshkruhet projekti. Pas ekzaminimit, do të vendoset nëse sasia e punës 
nënkupton që është fjala për një autorizim të ri për futje në shërbim.  

8. Regjistri i infrastrukturës duhet të mbahet, të azhurnohet dhe të publikohet. Ky 
regjistër duhet t`i paraqesë karakteristikat kryesore të secilit nënsistem apo pjese të 
nënsistemit të përfshirë, si dhe korrelacionin e tyre me veçoritë e paraqitura në 
specifikimet teknike të aplikueshme të interoperabilitett. Kështu, secili specifikim 
teknik i interoperabilitett duhet të tregojë se çfarë informate duhet të përfshihet në 
regjistrin e infrastrukturës. 

9. Në Kosovë, regjistri i infrastrukturës duhet të mbahet dhe të azhurnohet nga secili 
menaxher i infrastrukturës i vendosur në Kosovë nën mbikëqyrjen e ARH me 
kontributin e organit përgjegjës për sigurinë hekurudhore.  

10. Akti nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2004/49 duhet t’i përshkruaj 
procedurat, dokumentet dhe testet të cilat duhet të prezantohen në mënyrë që të 
merret një autorizim i tillë për futjen në shërbim të nënsistemeve strukturale 
hekurudhore në Kosovë.  

 
Neni 110 

Autorizimi për vendosjen e mjeteve të transportit në shërbim 
 
1. Para se të përdoret në rrjet, mjeti i transportit duhet të autorizohet që të futet në 

shërbim.  
2. Mjetit të transportit për futje në shërbim duhet t’i jepet autorizimi nga organi 
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përgjegjës për sigurinë hekurudhore, kur të gjitha nënsistemet strukturale të mjetit 
të transportit kanë qenë të autorizuara për futje në shërbim pas procedurave të 
vlerësimit dhe verifikimit të paraqitura në specifikimet teknike të interoperabilitett. 
ARH është përgjegjëse për dhënien e autorizimit për futjen në funksion të mjetit 
hekurudhor me kontributin e organit përgjegjës për sigurinë i cili është përgjegjës 
për kontrollin e pajtueshmërisë teknike ndërmjet nënsistemeve të mjeteve të 
transportit dhe integrimit të sigurt të tyre, pajtueshmërinë teknike ndërmjet mjeteve 
të transportit dhe rrjetit dhe pajtueshmërinë teknike me rregullat tjera nacionale.  

3. Mjetit të konfirmuar të transportit i cili e ka autorizimin, duhet t’i jepet autorizimi 
për futje në shërbim duke u bazuar në deklaratën e konformitetit mbi tipin pa 
kontrollime të mëtutjeshme.  

4. Autorizimet për futjen e mjeteve të transportit në shërbim të lëshuar në Bashkimin 
Evropian dhe në shtetet tjera me të cilat Kosova ka marrëveshje te veçanta, duhet 
të konsiderohen si valide nëse janë në pajtueshmëri me legjislacionin e Kosovës.  

5. Vendet të cilat kanë marrëveshje me Kosovën duhet ta njohin autorizimin për futje 
në shërbim të mjeteve të transportit të lëshuar nga organi përgjegjës për çështjet e 
sigurisë hekurudhore në Kosovë.  

6. Në rast se organi përgjegjës për çështjet e sigurisë në Kosovë refuzon apo revokon 
një marrëveshje për ta futur në shërbim një mjet të transportit, vendimi duhet të 
jetë i vërtetuar në mënyrë të detajuar.  

7. Një akt nënligjor në pajtim me Direktivën e BE-së 2004/49 dhe 2008/110 do të 
përshkruaj procedurat për autorizimet e para për futjen në shërbim të mjeteve të 
transportit konform apo jo konform specifikimeve teknike të interoperabilitett, si 
dhe autorizimet dhe modelet shtesë të nevojshme të deklarimit të konformitetit të 
tipit. 

8. Numri Nacional i Mjetit të Transportit dhe Numri Nacional i Regjistri të Mjetit të 
Transportit  
8.1. çdo mjet i transportit i futur në shërbim në Kosovë duhet të ketë Numrin 

Nacional të Mjetit të Transportit të dhënë kur është lëshuar autorizimi për 
futjen në shërbim;  

8.2. nëse mjeti i transportit është i autorizuar në BE, aplikuesi për autorizimin e 
parë duhet të jetë përgjegjës për shënimin e mjetit të transportit me Numrin 
Evropian të Mjetit të Transportit i cili duhet të njihet për përdorimin e 
mjeteve të transportit në Kosovë;  

8.3. regjistri i mjeteve të transportit të autorizuara në Kosovë duhet të mbahet 
dhe të azhurnohet. Ky regjistër duhet të jetë në dispozicion të organit 
përgjegjës për çështje të sigurisë në Kosovë dhe të organit për hetime të 
aksidenteve. Ai po ashtu duhet të jetë në dispozicion për çfarëdo kërkese 
legjitime të organeve të rregullimit të tregut, ndërmarrjeve hekurudhore dhe 
menaxherit të infrastrukturës, si dhe personave dhe organizatave të tjera;  

8.4. regjistri duhet të ketë së paku informatat në vijim për secilin mjet të 
transportit të autorizuar në Kosovë:  
8.4.1. numrin Nacional të Mjetit të Transportit;  
8.4.2. referencën për deklaratën e verifikimit të organit që e ka lëshuar;  
8.4.3. identifikimin e pronarit dhe mbajtësit të mjetit të transportit;  
8.4.4. restrikcionet se si një mjet i transportit duhet të përdoret;  
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8.4.5. entitetin përgjegjës për mirëmbajtje;  
8.5. ARH do të jetë përgjegjëse për numërimin e vagonëve dhe mbajtjen e 

regjistrit për mjetet e transportit të futura në shërbim në Kosovë, së bashku 
me Autoritetin Nacional të Sigurisë.  

 
Neni 111 

Përputhshmëria e interoperabilitett, autorizimet e sigurisë të menaxherëve 
të infrastrukturës dhe certifikatat e sigurisë të ndërmarrjeve hekurudhore 

 
1. Pas marrjes së autorizimit për futjen në shërbim të nënsistemeve strukturore, 

menaxheri i infrastrukturës duhet të jetë në gjendje të aplikojë për autorizimin e tij 
të sigurisë.  

2. Pas marrjes së autorizimit për futjen e mjeteve të transportit në shërbim, 
ndërmarrjet hekurudhore do të duheshin të jenë në gjendje të aplikojnë për 
certifikatën e sigurisë.  

 
Neni 112 

Mirëmbajtja e mjeteve të transportit 
 
1. Secili mjet i transportit para se të hyj në shërbim ose të përdoret në rrjet duhet të 

ketë një entitet të ngarkuar për mirëmbajtje dhe ky entitet duhet të jetë i regjistruar 
në regjistër të mjeteve të transportit të autorizuara në Kosovë.  

2. Entitete të ngarkuara me mirëmbajtje të mjeteve të transportit mund të jenë 
ndërmarrja hekurudhore, menaxheri i infrastrukturës apo mbajtësi i këtyre mjeteve 
të transportit.  

3. Ky entitet duhet të sigurojë që mjetet e transportit për të cilat ai është i ngarkuar t`i 
mirëmbajë të jenë në gjendje të sigurt dhe të lëvizin me mjetet e sistemit të 
mirëmbajtjes. Pra, entiteti i ngarkuar me mirëmbajtjen duhet të sigurojë që mjetet e 
transportit të jenë të mirëmbajtura në përputhje me:  
3.1. dokumentacionin e mirëmbajtjes për secilin mjet të transportit;  
3.2. kërkesat në fuqi, duke përfshirë rregullat e mirëmbajtjes dhe dispozitat e 

specifikimeve teknike të interoperabilitetit.  
4. Entiteti përgjegjës për mirëmbajtje duhet ta kryej vet mirëmbajtjen apo t`i përdorë 

ndërmarrjet e kontraktuara për mirëmbajtje.  
5. Në rastin e vagonëve për transportin e mallrave në Kosovë, secili entitet përgjegjës 

për mirëmbajtje duhet të jetë i certifikuar nga ARH (e Kosovës në bashkëpunim 
me Organin Përgjegjës për Çështje të Sigurisë)  

6. ARH duhet ta mbajë regjistrin e entiteteve të vendosura në Kosovë të cilat janë të 
ngarkuara për mirëmbajtjen e vagonëve të mallrave.  

7. ARH duhet të mbajë regjistrin e mbajtësve të vagonëve për vagonët e regjistruar në 
Kosovë dhe duhet të ketë kontaktet e domosdoshme lidhur me mbajtësit e 
vagonëve dhe entitetit i cili është i ngarkuar për mirëmbajtjen e vagonëve të cilët 
janë në operim në Kosovë.  
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KREU IX 
INTEROPERABILITET 

 
Neni 113 

Dispozitat e përgjithshme të interoperabilitetit 
 
1. Ky ligj përcakton kushtet të cilat duhet t’i plotëson sistemi hekurudhor në Kosovë 

për të arritur interoperabilitetn me sistemin hekurudhor të BE-së në drejtim të 
krijimit të hapësirës të interoperabilitett Evropiane, pjesë e së cilës dëshiron të jetë 
edhe Kosova. Kushtet në lidhje me interoperabilitetn përmbajnë dizajnin, 
rindërtimin, futjen në shërbim, modernizimin, përtëritjen, operimin dhe 
mirëmbajtjen e pjesëve të sistemit e gjithashtu edhe kualifikimeve profesionale dhe 
kushtet e shëndetit dhe sigurisë së stafit i cili kontribuon për operimet dhe 
mirëmbajtjen e tij.  

2. Ky ligj dhe dispozitat e tij mbi interoperabilitetn në Kosovë nuk aplikohet për:  
2.1. ndërmarrjet hekurudhore që operojnë vetëm për shërbimet e udhëtarëve në 

rrjetet që janë funksionalisht të ndara nga pjesa tjetër e sistemit hekurudhor;  
2.2. ndërmarrjet hekurudhore që operojnë vetëm për shërbimet e mallrave në 

infrastrukturën hekurudhore në pronësi private vetëm për nevojat e pronarit 
dhe për operimet e tij;  

2.3. metronë, tramvajin dhe sistemet e tjera të lehta hekurudhore.  
3. Ky ligj ka të bëjë me dispozitat për secilin nënsistem në lidhje me përbërësit e 

interoperabilitett, ndërlidhjet dhe procedurat e gjithashtu kushtet e kompatibilitetit 
të përgjithshëm të sistemit hekurudhor për të arritur interoperabilitetn e vet.  

4. Sistemi hekurudhor i Kosovës, nënsistemet dhe përbërësit e interoperabilitett duke 
përfshirë ndërlidhjet, duhet t’i plotësojnë kërkesat esenciale relevante (sigurinë, 
besueshmërinë, disponueshmërinë, shëndetin, mbrojtjen e mjedisit dhe 
kompatibilitetin teknik), ashtu siç janë përcaktuar me rregulloret evropiane dhe të 
futura në rregulloret e Kosovës.  

5. Akti nënligjor në pajtim me parimet e Direktivës të BE-së 2008/57 duhet të 
përcaktojë mbajtjen e listës të nënsistemeve dhe ndërlidhësit të cilat e formojnë 
sistemin hekurudhor, si dhe kërkesat esenciale të cilat përdoren në legjislacionin e 
BE-së e të cilat duhet të përdoren në Kosovë. 

 
Neni 114 

Specifikacionet teknike të interoperabilitett 
 
1. Specifikacionet teknike për ndëroperim të aprovuara në Kosovë duhet të përfshinë 

të gjitha nënsistemet hekurudhore siç janë:  
1.1. nënsistemet strukturore:  

1.1.1. infrastruktura;  
1.1.2. energjia;  
1.1.3. komanda e kontrollit dhe sinjalizimi;  
1.1.4. mjetet lëvizëse.  

1.2. nënsistemet funksionale:  
1.2.1. operimet e trafikut dhe menaxhmenti;  
1.2.2. mirëmbajtja;  
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1.2.3. aplikimet nga distanca për shërbimet e pasagjerëve dhe mallrave.  
2. Secili nënsistem hekurudhor duhet të jetë në përputhshmëri me specifikacionet 

teknike të interoperabilitett, kohën e futjes së tyre në shërbim, freskimin apo 
renovimin e tyre. Kjo përputhshmëri duhet të jetë në funksion përderisa secili 
nënsistem të jetë në përdorim.  

3. Akti nënligjor në pajtim me parimet e Direktivës të BE-së 2008/57 duhet t’i 
përmban të gjitha specifikimet teknike të interoperabilitett të aprovuara në Kosovë 
me të gjitha përafrimet specifike të mundshme.  

4. Specifikacionet teknike për ndëroperim nuk duhet me qenë pengesë e vendimeve 
të përdorimit të infrastrukturës për mjetet e transportit të cilat nuk janë të mbuluara 
me specifikacionet teknike për interoperabilitett.  

 
Neni 115 

Përbërësit e interoperabilitett të prodhuar në Kosovë dhe deklarata e përputhjes 
dhe përshtatshmërisë për përdorimin e tyre 

 
1. Përbërësit e interoperabilitett futen në treg vetëm nëse e mundësojnë 

interoperabilitetn për t’u arritur brenda të njëjtës kohë duke plotësuar kërkesat 
esenciale. Nëse përbërësi i interoperabilitett përputhet me kërkesat esenciale, 
atëherë ai duhet të autorizohet për shfrytëzim në Kosovë në veçanti kur është kryer 
procedura e deklarimit të KE-së për përputhjen dhe përshtatshmërinë për 
shfrytëzim dhe kur përbërësi është në pajtim me rregulloret në Kosovë.  

2. Të gjithë përbërësit e interoperabilitett duhet t’i nënshtrohen procedurës së 
vlerësimit të përputhjes dhe përshtatshmërisë për shfrytëzim të treguar në 
specifikacionet teknike relevante për ndëroperim dhe duhet të shoqërohen nga 
certifikata relevante.  

3. Në rastin e prodhuesit në Kosovë, i autorizuari i tij i vendosur në BE duhet të 
aplikoj dispozitat e paraqitura në specifikacionet teknike relevante për ndëroperim. 
Kur specifikacionet teknike të interoperabilitett korresponduese e kërkojnë këtë, 
atëherë vlerësimi i përputhjes apo përshtatjes për shfrytëzim të përbërësit të 
interoperabilitett duhet të kryhet nga entiteti i njoftues të cilit i ka bërë kërkesë 
përfaqësuesi i autorizuar i prodhuesit të vendosur në BE. 

4. Kosova nuk duhet t’i ndaloj, kufizoj apo prapësoj vendosjen në treg të përbërësve 
të interoperabilitett të cilët e kanë deklaratën e KE-së për përputhshmërinë dhe 
përshtatshmërinë për përdorim që janë në pajtim me legjislacionin kosovar.  

5. Në rastin kur përbërësi i interoperabilitett prodhohet në Kosovë, është e mundur që 
të aplikohet për deklaratën e përputhshmërisë dhe përshtatshmërisë për përdorim 
në Kosovë. Vlerësimi i deklaratës nacionale të përputhshmërisë ose 
përshtatshmërisë duhet të bëhet nga organi i akredituar nacional. Deklarata e 
përputhjes apo përshtatshmërisë për përdorim duhet të jepet nga ARH.  

 
Neni 116 

Nënsistemet hekurudhore në Kosovë dhe futja e tyre në shërbim 
 
1. Të gjitha nënsistemet që e përbëjnë sistemin hekurudhor duhet të marrin 

autorizimin për futje në shërbim nëse ato janë të vendosura në Kosovë.  
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2. Nënsistemet mund të futen në shërbim vetëm nëse ato janë të dizajnuara, ndërtuara 
dhe instaluara në atë mënyrë që plotësojnë kërkesat esenciale në mënyrë të veçantë 
përputhshmërinë e tyre teknike me sistemin në të cilin ato do të integrohen dhe me 
integrimin e tyre të sigurt.  

3. Nënsistemet mund të futen në shërbim vetëm nëse ato përputhen me dispozitat 
relevante të specifikacioneve teknike të interoperabilitett për operim dhe 
mirëmbajtje, ashtu siç është e miratuar në Kosovë.  

4. Pas futjes së nënsistemeve në shërbim në Kosovë, atëherë duhet të kryhet kontrolli:  
4.1. infrastrukturës në lidhje me dhënien dhe mbikëqyrjen e autorizimit të 

sigurisë;  
4.2. për mjetet e transportit në lidhje me dhënien dhe mbikëqyrjen e certifikatës 

së sigurisë;  
4.3. për këtë qëllim duhet të shfrytëzohen procedurat e vlerësimit dhe verifikimit 

të paraqitura në specifikacionet teknike të interoperabilitett për strukturën 
relevante dhe funksionale.  

5. Nënsistemet strukturale të mbuluara me deklarimin KE-së të verifikimit duhet të 
konsiderohen ndëroperative në Kosovë dhe të i plotësojnë kërkesat esenciale 
përkatëse sipas legjislacionit përkatës në Kosovë.  

6. Duke u bazuar në këtë ligj, Kosova në territorin e saj nuk mundet të ndaloj, 
kufizoj, apo prapësoj ndërtimin, futjen në shërbim dhe operimin e nënsistemeve 
strukturale të cilat e përbëjnë sistemin hekurudhor i cili i plotëson kërkesat 
esenciale ashtu siç është përafruar me legjislacionin në Kosovë. Në veçanti nuk do 
të bëhen kontrollimet të cilat veçse janë bërë më parë qoftë si pjesë e procedurave 
të deklaratës së verifikimit të BE-së, qoftë nëse kjo është realizuar në vendet tjera 
në pikëpamje të verifikimit të pajtueshmërisë me kërkesat identike nën kushtet 
identike operacionale që ofrojnë marrëveshjet specifike bilaterale.  

7. Entiteti legal i cili dëshiron t’i fus në shërbim dhe operim nënsistemet strukturale 
në Kosovë, e ka të drejtën e ankesës te ARH nëse ndihet se i është ndaluar, 
kufizuar apo prapësuar ndërtimi, futja në shërbim dhe operim e sistemeve 
nënstrukturale.  

 
Neni 117 

Organi hekurudhor i ngarkuar për çështje të interoperabilitett 
 
ARH duhet të jetë përgjegjëse për të gjitha pyetjet, vlerësimet dhe analizat e 
interoperabilitett në Kosovë. Ajo duhet të ndërlidhet edhe me organet tjera të ngarkuara 
për ndëroperim të BE-së dhe të vendeve tjera në kuadër të marrëveshjes së traktatit të 
transportit të SEETO-s, duke përfshirë organet njoftuese të vendosura në BE dhe që 
punojnë për aplikuesit e vendosur në Kosovë dhe përfaqësuesit e tyre të vendosur në 
BE. 
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KREU X 
MODERNIZIMI DHE NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS HEKURUDHORE 

 
NËNKREU I 

Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës dhe pajisjeve hekurudhore 
 

Neni 118 
Zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës hekurudhore 

 
1. Infrastruktura hekurudhore përbëhet nga shtresa e poshtme dhe shtresa e epërme e 

hekurudhës me strukturat hekurudhore (urat, tunelet, lëshesat, muret mbajtëse etj.); 
pajisjet hekurudhore, sipërfaqja hekurudhore dhe hapësira ajrore mbi hekurudhë.  

2. Infrastruktura hekurudhore sipas qëllimit dhe vëllimit të trafikut, rëndësisë 
ekonomike apo rëndësisë për trafikun vendor dhe atë ndërkombëtar duhet të ndahet 
në infrastrukturën kryesore hekurudhore dhe infrastrukturat e tjera hekurudhore.  

3. Menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet ta 
themelojnë dhe ta mbajnë të freskuar regjistrin e infrastrukturës që të ofron të 
dhëna teknike për tërë objektet që e përbëjnë infrastrukturën.  

4. Menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët duhet të 
përgatisin planet e biznesit dhe dokumentet e strategjisë afatmesme dhe afatgjatë të 
cilat duhet të diskutohen me ministrinë kompetente për çështjet hekurudhore si 
autoritet kompetent dhe të merren parasysh për kontratat të cilat duhet të 
negociohen ndërmjet menaxherëve të infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të 
përbashkët dhe autoriteteve kompetente.  

5. Qeveria e Kosovës duhet të siguroj që menaxherët e infrastrukturës hekurudhore të 
shfrytëzimit të përbashkët të kenë burime financiare të cilat përputhen me detyrat e 
tyre.  

6. Qeveria e Kosovës duhet të siguroj që infrastruktura e saj hekurudhore e 
shfrytëzimit të përbashkët do të zhvillohet duke pasur parasysh nevojat e 
komunitetit të vendeve të zonës së Ballkanit Jug Lindor dhe nevojat e BE-së.  

7. Organi Rregullativ për Tregun Hekurudhor duhet të ketë detyrë të vlerësoj 
përshtatjen e buxhetit afatmesëm dhe afatgjatë me qëllimet e performancës për 
periudhën e caktuar.  

 
Neni 119 

Ndërtimi i infrastrukturës hekurudhore 
 
1. Ndërtimi i infrastrukturës hekurudhore në kuadër të kuptimit të këtij ligji duhet të 

nënkuptoj ndërtimin e hekurudhës së re në një linjë të re, pajisjet elektrike dhe të 
komunikimit, sinjalizimit dhe sigurisë, manovrimin elektrik në binarë, energjinë 
elektrike dhe pajisjet dhe aparaturat tjera, ndërtesat dhe strukturat në hekurudhën e 
re apo në hekurudhën ekzistuese. 

2. Dispozitat e këtij ligji të cilat e rregullojnë ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore 
duhet gjithashtu të aplikohen për rindërtimin e infrastrukturës hekurudhore.  

3. Infrastruktura hekurudhore duhet të dizajnohet, ndërtohet, rindërtohet, riparohet, 
pajiset dhe mirëmbahet për t’i shërbyer qëllimit të saj sipas nevojave për sigurinë e 
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trafikut, mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës në përputhje me këtë ligj dhe me 
rregulloret e tjera e gjithashtu edhe me kapacitetin e përcaktuar të hekurudhës, 
shpejtësitë e trenave, shtypjes boshtore dhe peshës së vagonëve të mallrave për 
metër gjatësi dhe me normat e standardet e përshkruara nga ministria kompetente 
për çështje të hekurudhës në përputhje me specifikacionet teknike të 
interoperabilitett, standardet e UIC dhe normat dhe standardet e tjera ekzistuese.  

4. Hekurudhat që shërbejnë për trafikun ndërkombëtar hekurudhor, duhet t’i 
plotësojnë kushtet e përcaktuara në marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë 
obligative për Kosovën.  

 
Neni 120 

Punët për ndërtimin, modernizimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e 
infrastrukturës hekurudhore brenda brezit të infrastrukturës hekurudhore 

 
1. Ndërtimi, modernizimi dhe punët e riparimit në infrastrukturën hekurudhore duhet 

të kryhen në bazë të dokumentacionit teknik të ofruar që plotëson normat dhe 
standardet e kërkuara.  

2. Në rastin e riparimit kapital, nënkuptohet zëvendësimi i shtresës së epërme të 
infrastrukturës hekurudhore (shinat, pajisjet e gjerësisë, ndërrueseve, pastrimi dhe 
mbushja me balast), restaurimi i shtresës së poshtme dhe elementeve të saj në 
infrastrukturën ekzistuese hekurudhore sipas këtij ligji dhe ligjeve tjera.  

3. Entiteti ligjor që mban licencën për korrigjimin e dokumentacionit të dizajnit sipas 
Ligjit për Ndërtim në Kosovë duhet të miratoj dokumentacionin teknik për 
ndërtimin dhe modernizimin si dhe riparimin kapital të infrastrukturës 
hekurudhore.  

4. Metoda dhe dinamika e riparimit kapital të infrastrukturës hekurudhore duhet të 
përcaktohet nga menaxheri i saj.  

 
Neni 121 

Siguria hekurudhore gjatë ndërtimit, modernizimit dhe punëve 
të riparimit kapital 

 
1. Entitetet ligjore që ndërtojnë apo rindërtojnë infrastrukturën hekurudhore, 

ndërtesat dhe depot, janë të obliguara që në dizajnët e tyre për ndërtim dhe 
rindërtim të ofrojnë zgjidhje për trafikun.  

2. Entitetet ligjore që kryejnë riparimin kapital të infrastrukturës hekurudhore janë të 
obliguara të kryejnë aktivitetet e tyre në mënyrën e cila ofron trafik të sigurt 
hekurudhor.  

3. Pas kryerjes së punëve, entitetet ligjore të theksuara në paragrafët 1. dhe 2. të këtij 
neni janë të obliguara që të largojnë materialin e mbetur, mjetet, shenjat lajmëruese 
dhe objektet e tjera në mënyrë që të ofrohet trafik i sigurt nga infrastruktura 
hekurudhore dhe brezi i infrastrukturës hekurudhore.  

4. Gjatë mirëmbajtjes dhe rindërtimit të infrastrukturës hekurudhore kujdes të veçantë 
duhet t’i jepet eliminimit të defekteve në infrastrukturën hekurudhore si rezultat i 
të cilave mund të ndodhin në disa vende aksidente, aksidente serioze apo incidente.  

5. Menaxheri i infrastrukturës duhet të përshkruaj metodën dhe elementet teknike për 
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trafik të sigurt hekurudhor gjatë rindërtimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së 
infrastrukturës hekurudhore.  

6. Menaxheri i infrastrukturës duhet ta informojë organin përgjegjës për sigurinë e 
hekurudhave ose NSO për të gjitha modifikimet që mund të kenë ndikime në 
sigurinë hekurudhore në lidhje me rindërtimin dhe punëve të tjera në 
infrastrukturën hekurudhore qe ai menaxhon.  

 
Neni 122 

Pasojat e punës në infrastrukturën hekurudhore 
 
1. Nëse një pjesë e infrastrukturës hekurudhore duhet të dislokohet për shkak të 

ndërtimit të një strukture të re (rrugë publike, aeroport, rezervar, strukturave 
energjetike, miniera etj) pjesa e infrastrukturës hekurudhore e cila duhet të dislokohet 
duhet të jetë e ndërtuar nga elementet që janë të përshtatshëm për atë kategori të 
infrastrukturës hekurudhore pavarësisht nga kushtet aktuale para dislokimit.  

2. Shpenzimet për dislokim të infrastrukturës hekurudhore nga paragrafi 1. i këtij 
neni duhet t’i mbaj investitori i strukturës për shkak të së cilës zhvendoset 
infrastruktura hekurudhore.  

 
NËNKREU II 

Financimi i infrastrukturës hekurudhore 
 

Neni 123 
Përgjegjësia e shtetit 

 
1. Infrastruktura hekurudhore në pronësi të shtetit duhet të menaxhohet në mënyrë 

autonome sipas parimeve komerciale. Interesi që ka shteti për infrastrukturën 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët si mjet për optimizmin e ekonomisë apo 
në lidhje me përmirësimin e kushteve mjedisore dhe të mirëqenies së popullatës së 
Kosovës, duhet të merret parasysh me procedurat dhe instrumentet e ndryshme të 
dhëna në këtë ligj.  

2. E tërë kostoja e infrastrukturës hekurudhore në parim do të mbulohet nga të hyrat 
nga pagesa e shfrytëzimit të infrastrukturës dhe nga të hyrat tjera të menaxherit të 
infrastrukturës përveç nëse përcaktohet ndryshe.  

3. Kostot e infrastrukturës që dalin nga investimet, mirëmbajtja dhe operimi dhe që 
nuk janë në interes komercial të menaxherit të infrastrukturës, duhet të mbulohen 
nga buxheti nacional. Nëse investimet, mirëmbajtja dhe operimet janë pjesërisht në 
interes komercial të menaxherit të infrastrukturës, ai duhet të merr pjesë në 
mbulimin e kostos përkatëse.  

4. Në rast të investimit të rëndësishëm në infrastrukturë apo mirëmbajtjes së pakryer 
në kohen kur ky ligj hyn në fuqi, apo në mënyrë që të merren parasysh përparësitë 
mjedisore të transportit hekurudhor, atëherë kontributet përkatëse financiare mund 
të ndahen nga buxheti nacional.  

5. Kostot të cilat dalin nga investimet, mirëmbajtja dhe operimet në lidhje me 
infrastrukturën e rëndësisë plotësisht të pajustifikueshme do të mbulohen nga 
buxheti nacional.  



 
Ligji Nr. 04/L-063 për hekurudhat e Kosovës 

 603 

6. Shpenzimet e menaxherit të infrastrukturës hekurudhore për mirëmbajtje dhe 
operim të vendkalimeve hekurudhore në nivel do të mbulohen nga entitetet 
përgjegjëse për administrimin e infrastrukturës e cila kryqëzohet me linjën 
hekurudhore. 

7. Autoritetet lokale dhe/ ose regjionale e gjithashtu edhe burimet e tjera mund të 
kontribuojnë në mbulimin e kostove të infrastrukturës hekurudhore. 

 
Neni 124 

Kushtet dhe procedurat e financimit 
 
1. Fondet për financimin e ndërtimit të infrastrukturës hekurudhore të shfrytëzimit të 

përbashkët duhet të jepen nga burime të ndryshme: 
1.1. buxheti i Kosovës; 
1.2. kreditë dhe huat; dhe  
1.3. burimet e tjera, siç janë grandet, partneriteti publiko privat apo investimet 

private.  
2. Shumat e ndara për financimin e obligimeve të referuara në këtë ligj për 

infrastrukturën hekurudhore, duhet të specifikohen me kontratën e nënshkruar 
ndërmjet secilit menaxher të infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët dhe 
autoriteteve kompetente të cilat kontrata duhet të jenë për periudhën pesëvjeçare 
kur edhe do të bëhet rishikimi i tyre.  

3. Shumat e përmendura duhet të bazohen në programin investiv pesëvjeçar multimodal 
të qeverisë të miratuar nga qeveria dhe i specifikuar në kontratën pesë (5) vjeçare të 
nënshkruar ndërmjet ministrit të ministrisë, ministrit për çështje financiare dhe 
menaxherit të infrastrukturës. Kjo kontratë duhet në veçanti të përmbaj:  
3.1. planin investiv të menaxherit të infrastrukturës;  
3.2. listën e detyrave investuese;  
3.3. listën e fondeve të cilat duhet të ndahen për detyrat e veçanta;  
3.4. garancionet shtetërore në lidhje me sigurimin e fondeve investive;  
3.5. parametrat e synuar të performancës të cilët duhet të arrihen nga menaxheri 

i infrastrukturës;  
3.6. stimulimet e zvogëlimit të kostos;  
3.7. mënyrat e zgjidhjes së konflikteve nga një entitet neutral i arbitrazhës.  

4. Në kuadër të politikës së përgjithshme të përcaktuar nga shteti, menaxheri i 
infrastrukturës përpilon planin e biznesit i cili përfshinë investimet dhe masat tjera 
financiare. Plani duhet të dizajnohet për të siguruar shfrytëzim optimal dhe efikas, 
zhvillim të infrastrukturës dhe balancim financiar, si dhe të ofroj mjetet me të cilat 
do të arrihen këto objektiva. Plani i biznesit duhet t’i dërgohet për miratim 
Ministrisë përkatëse e cila bënë ushtrimin e të drejtave pronësore dhe Ministrisë të 
Financave.  
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NËNKREU III 
Koncesioni për ndërtimin, modernizimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin 

 
Neni 125 

Koncesioni 
 
1. Koncesioni mund të jepet për qëllimet në vazhdim:  

1.1. ndërtimin e infrastrukturës së re hekurudhore;  
1.2. menaxhimin e një pjese apo të tërë të infrastrukturës hekurudhore të 

shfrytëzimit të përbashkët sipas këtij ligji.  
2. Procedura e dhënies së koncesionit e paraqitur në këtë nen duhet të zbatohet në 

përputhje me ligjin ne fuqi si dhe format tjera të partneritetit publiko-privat.  
 

Neni 126 
Koncesioni për ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore 

 
1. Koncesioni për ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore duhet të jepet për 

periudhën kohore që nuk është më e gjatë se njëzet (20) vite nga dita kur është 
dhënë koncesioni.  

2. Koncesionari nëse e fiton të drejtën, duhet të obligohet që të dizajnoj, ndërtoj dhe 
të vendos në operim linjën hekurudhore apo ndonjë strukturë tjetër të hekurudhës, 
ta shfrytëzoj atë në përputhje me rregulloret, normat dhe standardet e këtij lloji të 
strukturave në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe normat mbi specifikacionet 
teknike të interoperabilitett.  

 
Neni 127 

Koncesioni për menaxhimin e infrastrukturës hekurudhore 
 
1. Koncesioni për menaxhimin e një pjese të infrastrukturës hekurudhore nëse arrihet 

vendimmarrje për këtë, jepet nga autoritetet përgjegjëse në përputhje me 
procedurat e parapara me ligjin ne fuqi, si dhe format tjera të partneritetit publiko-
privat.  

2. Koncesioni mund t’i jepet një entiteti të brendshëm apo të jashtëm (koncesionari) i 
cili ka kapital dhe staf si dhe pajisje për një performancë të suksesshme të punëve 
të cilat i nënshtrohen koncesionit.  

3. Në mënyrë që të jetë në gjendje për të marrë koncesionin e paraqitur në këtë ligj, 
aplikuesi për koncesion duhet të posedoj licencë për menaxhimin e infrastrukturës 
hekurudhore dhe të aplikoj për autorizim të sigurisë.  

4. Koncesioni për menaxhimin e një pjese të infrastrukturës duhet të jepet për një 
periudhë kohore e cila nuk është më e gjatë se njëzet (20) vite nga dita e dhënies së 
koncesionit.  
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NËNKREU IV 
Mbrojtja dhe shpronësimi 

 
Neni 128 

Mbrojtja e infrastrukturës hekurudhore 
 
1. Punët e mbrojtjes në infrastrukturën hekurudhore, pajisjeve, aparateve, ndërtesave, 

stabilimenteve dhe punët e tjera mbrojtëse duhet të bëhen nga menaxheri i 
infrastrukturës.  

2. Punët mbrojtëse në kuadër të kuptimit të paragrafit 1 të këtij neni duhet të 
përfshijnë masat për parandalimin e aktiviteteve të ndaluara në infrastrukturën 
hekurudhore. Kjo duhet gjithashtu të përfshijë inicimin e procedurës në gjykatën 
kompetente për të rimarrë tokën e okupuar në mënyrë jo ligjore nga hapësira e 
infrastrukturës hekurudhore.  

3. Administrata e autoritetit kompetent që merret me çështjet e brendshme duhet të 
informohet për aktivitetet ilegale në infrastrukturën hekurudhore dhe brezin e saj 
mbrojtës.  

4. Kundërvajtësi i aktiviteteve ilegale me urdhër të Administratorit duhet të obligohet 
që t’i largoj menjëherë pasojat e veprimeve të veta jo ligjore.  

5. Nëse kundërvajtësi dështon t’i largoj pasojat e veprimeve ilegale, atëherë 
menaxheri i infrastrukturës do t’i largoj ato, kurse shpenzimet e largimit do të 
mbulohen nga kundërvajtësi.  

6. Përshkrimi më i mirë i metodave për mbrojtje të infrastrukturës hekurudhore duhet 
të përshkruhet nga Ministria kompetente për çështjet hekurudhore.  

7. Kabllot telefonike, telegrafike, gypat e kabllove, kabllot e tensionit elektrik, gypat 
e ujërave të zeza, gypat e furnizimit me ujë etj, mund të instalohen në brezin e 
infrastrukturës hekurudhore me kërkesë të dorëzuar nga entiteti ligjor apo individi 
nën kushtet dhe mënyrën e përshkruar nga menaxheri i infrastrukturës.  

8. Aplikuesi duhet t’i mbuloj shpenzimet e përcaktuara në paragrafin 7. të këtij neni.  
9. Menaxheri i infrastrukturës mund të kërkoj nga pronari i instalimeve dhe pajisjeve 

të theksuara në paragrafin 7. të këtij neni që t’i rirregulloj apo zhvendos ato nëse 
është e domosdoshme për renovimin, rindërtimin apo riparimin kapital të 
infrastrukturës hekurudhore në mënyrë që t’i zbatoj masat për mbrojtjen e 
infrastrukturës hekurudhore dhe të trafikut hekurudhor.  

10. Në këtë rast shpenzimet për rirregullim apo dislokim të instalimeve duhet të 
mbulohen nga menaxheri i infrastrukturës.  

11. Menaxheri i infrastrukturës mund të refuzoj miratimin e aplikimit ashtu siç është 
theksuar në paragrafin 7. të këtij neni nëse instalimi i tyre do të dëmtonte 
infrastrukturën hekurudhore apo do të rrezikonte sigurinë e trafikut hekurudhor, 
nëse instalimet kanë ndikim në mirëmbajtjen hekurudhore apo do të mund të 
parandalojnë rindërtimin e saj.  

12. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore në vendet ku rrëshqet terreni, ku ka 
përrenj, vendet që i ekspozohen erozionit të lumit dhe vendet ku ka erëra të 
fuqishme, ku do të mund të rrezikohej trafiku hekurudhor, pavarësisht apo së 
bashku me entitetin tjetër ligjor do të ndërmerr me kohë veprim, masa të 
domosdoshme për mbrojtje teknike dhe fizike të hekurudhës dhe strukturave në 
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hekurudhë kundër fatkeqësive elementare në mënyrë që të ofrojë trafik të sigurt 
hekurudhor.  

13. Menaxheri i infrastrukturës hekurudhore në rastet e paraqitura në paragrafin 1. të 
këtij neni ka të drejt që pa ndonjë miratim t’i vendos dhe mirëmbaj pajisjet 
mbrojtëse të përkohshme për të ruajtur materialet dhe mjetet e tjera brenda 
hapësirës mbrojtëse nëse ai e konsideron të domosdoshme se me ndërmarrjen e 
këtyre masave siguron trafik të sigurt hekurudhor apo do të vendosë trafikun 
hekurudhor.  

14. Kur rrethanat e paraqitura në paragrafin 12. të këtij neni pushojnë së ekzistuari, 
atëherë menaxheri i infrastrukturës hekurudhore duhet të largoj nga hapësira 
mbrojtëse aparatet e përkohshme të mbrojtjes, materialin dhe mjetet e tjera që janë 
lënë aty gjatë ndërmarrjes së masave për trafik të sigurt hekurudhor, vendosjen e 
trafikut hekurudhor apo ta kthej terrenin në gjendjen që ka qenë dhe të paguaj 
tarifën për shfrytëzimin e tokës.  

 
Neni 129 

Ndërtimi afër infrastrukturës hekurudhore 
 
1. Ndërtesat dhe strukturat e tjera, uzinat dhe stabilimentet mund të vendosen në 

brezin mbrojtës të hekurudhës bazuar në miratimin sipas kushteve të dhëna në 
vazhdim: 
1.1. në vendbanime, male, terrene me baltë dhe vende të tjera ku kërkojnë 

kushtet fushore, mund të miratohet dhe lejohet hapja e minierave, guroreve, 
ndërtimi i tullave dhe gëlqeres, ndërtimi i ndërtesave industriale apo 
strukturave të ngjashme në brezin mbrojtës afër hekurudhës nëse toka ku do 
të vendosen ato është terren i përcaktuar nga autoritetet komunale për 
ndërtimin e strukturave dhe uzinave por kjo nuk mund të jetë më afër se 
pesëdhjetë (50) metra nga aksi i binarit të fundit anësor;  

1.2. ndërtimi i shtëpive, bizneseve, ndërtesave ndihmese dhe të ngjashme, 
gërmimi i puseve, rezervarëve, gropave septike, ndërtimi i linjave të gjata 
elektrike, etj. mund të miratohet në vendbanime dhe tokën ashtu si thuhet në 
nën-paragrafin 1.1. të këtij paragrafi por jo më afër se njëzetepesë (25) 
metra nga aksi i binarit të fundit anësor;  

1.3. shenjat dhe billbordet mund të vendosen në brezin mbrojtës të paktën shtatë 
metra nga pika e fundme e hapësirës hekurudhore;  

1.4. nëse për shkak të ndërtimit të një strukture apo për shkak të mirëmbajtjes së 
saj (rrugë publike, aeroport, rezervar, strukturë e rrymës, minierë, etj.), një 
pjesë e aseteve hekurudhore është dëmtuar, atëherë kjo pjesë e aseteve të 
hekurudhës që është dëmtuar duhet të riparohet në bazë të normave dhe 
standardeve ekzistuese për llojin e aseteve hekurudhore pa marr parasysh 
gjendjen aktuale para dëmtimit. Në këtë rast shpenzimet për riparim të 
aseteve të dëmtuara hekurudhore duhet t`i bartë investitori i strukturës së re 
apo të mirëmbajtjes së saj.  
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KREU XI 
SHËRBIMET ME INTERES TË PËRGJITHSHËM EKONOMIK 

 
Neni 130 

Kontratat e shërbimit publik 
 
1. Shërbimi hekurudhor në interes publik mund të blihet në çdo kohë nga autoritetet 

publike kompetente prej ndërmarrjeve hekurudhore në kornizat e kontratave të 
arritura ndërmjet autoriteteve të autorizuara dhe ndërmarrjeve hekurudhore.  

2. Autoriteti kompetent publik për dhënien e kontratave të shërbimeve publike, mund 
të jetë shteti, autoriteti publik lokal ose rajonal.  

3. Kontratat e shërbimit publik ndërmjet autoritetit kompetent dhe ofruesit të 
shërbimeve duhet të përmbajnë të paktën pikat në vazhdim:  
3.1. natyrën e shërbimit i cili duhet të ofrohet, veçmas standardet e vazhdimësisë, 

rregullsinë, kapacitetin dhe kualitetin;  
3.2. çmimin e shërbimeve të mbuluara me kontratë dhe gjithashtu detajet për 

raportin financiar ndërmjet dy palëve në mënyrë të veçantë afatin e fundit të 
pagesës;  

3.3. rregullat në lidhje me korrigjimet dhe modifikimet e kontratës veçmas duhet 
të merren parasysh ndryshimet e pa parashikuara të situatës së biznesit;  

3.4. kohëzgjatja e vlefshmërisë së kontratës;  
3.5. gjobat në rast të dështimit të zbatimit të kontratës;  
3.6. procedurat e zgjidhjes së çështjeve gjyqësore.  

4. Kohëzgjatja e kontratës së shërbimit publik duhet të jetë nga tri (3) deri në 
pesëmbëdhjetë (15) vite varësisht nga koha e amortizimit të mjeteve lëvizëse të 
siguruara nga ndërmarrja hekurudhore.  

5. Shuma e pagesës për shërbimet e ofruara duhet t’i mbuloj kostot e llogaritura 
përfshirë këtu margjinën e arsyeshme të fitimit të definuar me aktin nënligjor në 
pajtim me Direktivën e BE-së nr. 1370-2007.  

6. Pagesa duhet të bëhet nga buxheti i autoritetit që ka kontraktuar performimin e 
shërbimeve të transportit me ndërmarrjen hekurudhore.  

7. Pagesa duhet të bëhet me vendim dhe paraprakisht.  
 

Neni 131 
Llogaria e ndarë për shërbimet publike të financuara nga publiku 

 
Ndërmarrja hekurudhore e cila kryen shërbime në interes të publikut duhet të ketë llogari 
të veçantë për ato shërbime dhe nuk i lejohet alokimi i fondeve publike të pranuara si 
pagesë për aktivitetet tjera nga ato shërbime përveç një profiti margjinal të fituar. 
 

Neni 132 
Procedura e tenderimit dhe obligimi i pagesës 

 
1. Qeveria duhet me vendim të rregulloj procedurën e tenderimit për zgjedhjen e 

ndërmarrjeve që kryejnë shërbimet në interes publik.  
2. Përcaktimi i shumës së pagesës në buxhet të autoritetit komisionues nuk duhet të 

ketë ndikim në obligimin e pagesës të autoritetit si palë e kontratës.  
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Neni 133 
Zbritja e tarifave 

 
1. Zbritja e tarifave si formë nga tarifat maksimale për të gjithë udhëtarët apo për disa 

kategori të udhëtarëve mund të pajtohen ndërmjet ndërmarrjeve hekurudhore dhe 
autoriteteve komisionuese.  

2. Pagesa duhet të bëhet nga buxheti i autoritetit që ka kontraktuar zbritjen e tarifave 
tek ndërmarrja hekurudhore.  

3. Marrëveshja e përmendur në këtë ligj duhet të theksoj kategorinë e konsumatorëve 
që gëzojnë zbritjen e tarifave, kategoritë përkatëse të shërbimeve dhe përqindjen e 
zbritjes. Ajo duhet të përmbaj dispozitat e korrigjimeve në kontratë dhe pasojat e 
mosplotësimit të obligimeve të kontratës duke përfshirë gjobat në rast të dështimit 
të realizimit të kontratës. Kontrata duhet të përfshijë afatin dhe kushtet e pagesës.  

 
Neni 134 

Transferimi i përgjegjësive të komisionimit 
 
Kuvendi apo Qeveria e Kosovës e autorizuar nga Kuvendi mund t’i delegojnë përgjegjësitë 
në fushën e komisionimit të shërbimeve publike tek autoritetet lokale apo regjionale vetëm 
nëse ato sigurojnë transferim të fondeve të domosdoshme nga buxheti i shtetit. 
 

KREU XII 
SEKTORI HEKURUDHOR DHE NDIHMA E SHTETIT 

 
Neni 135 

Subvencionet 
 
Sektori hekurudhor në Kosovë mund të merr paratë publike, atëherë kur ato 
kontribuojnë në interes të përbashkët të shoqërisë dhe se marrja e këtyre parave publike 
nuk do ta çrregulloj konkurrencën në sektorin hekurudhor. 
 

Neni 136 
Ndërprerja e subvencioneve 

 
Financimi publik i infrastrukturës hekurudhore nuk do të jetë i nevojshëm kur 
infrastruktura hekurudhore të hapet për të gjithë shfrytëzuesit potencial në mënyrë fer 
dhe jodiskriminuese, ndërsa qasja në këtë infrastrukturë të paguhet sipas çmimit të 
përcaktuar në përputhshmëri me këtë ligj. 
 

Neni 137 
Blerja dhe renovimi i mjeteve lëvizëse 

 
Blerja dhe renovimi i mjeteve lëvizëse mund të financohet nga paraja publike duke i 
përdorur këto si mjete lëvizëse për shërbimet periferike dhe rajonale të transportit të 
udhëtarëve, të përdorura në linjat specifike, që plotësojnë standardet e fundit të 
interoperabilitett, sigurisë, dhe ambientit, të përshkruara në këtë ligji dhe të cilat 
kontribuojnë në zhvillimin koherent të strategjisë rajonale. 
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Neni 138 
Ndihma për koordinimet e transportit 

 
Paratë për koordinimin e transportit është e mundur që ta drejtojnë zhvillimin e 
transportit hekurudhor në interes të përbashkët. Mund ta ndihmojnë çështjen e 
shfrytëzimit të infrastrukturës duke zvogëluar kostot e jashtme dhe interoperabilitetn. 
Me ofrimin e këtyre ndihmave, ndihma për hulumtim dhe zhvillim nuk duhet të 
çrregulloj konkurrencën. 
 

Neni 139 
Ndihma shtetërore 

 
Garancionet e shtetit për ndërmarrjet hekurudhore duhet të konsiderohen si ndihma 
shtetërore dhe si të tilla nuk duhet të jepen. 
 

KREU XIII 
TË DREJTAT E UDHËTARËVE 

 
Neni 140 

Të drejtat e udhëtarëve 
 
Të drejtat e udhëtarëve definohen në lidhje me komponentët në vazhdim të shërbimeve 
të transportit, të ofruara nga ndërmarrja hekurudhore e cila mban licencë për transportet 
e tilla. 
1. Kontrata e transportit, informacioni dhe biletat:  

1.1. konkluzionet dhe performanca e një kontrate të transportit, dispozitat e 
informacioneve dhe biletave duhet të udhëhiqen sipas aktit nënligjor në 
pajtim me rregulloren 1371/2007/EC;  

1.2. ndërmarrjet hekurudhore duhet të u mundësojnë udhëtareve të sjellin 
biçikletat në tren me një pagesë të përshtatshme nëse ato mund të përdoren 
lehtë dhe nëse ato nuk kanë efekt negativ për shërbimin e specifikuar 
hekurudhor dhe nëse këtë e lejojnë mjetet lëvizëse hekurudhore;  

1.3. ndërmarrjet hekurudhore apo kur është e përshtatshme autoritetet 
kompetente përgjegjëse për kontratat e shërbimeve publike hekurudhore, me 
mjetet e përshtatshme duhet të bëjnë publike dhe para zbatimit të tyre, 
vendimet për mos vazhdimin e shërbimeve.  

1.4. informacioni:  
1.4.1. ndërmarrjet hekurudhore dhe shitësit e biletave që ofrojnë kontrata 

të transportit në emër të një apo më shumë ndërmarrjeve 
hekurudhore duhet të u ofrojnë udhëtarëve me kërkesë të tyre së 
paku informatën sipas aktit nënligjor në pajtim me rregulloren 
1371/2007/ të BE-së e cila ka të bëjë me udhëtimet për të cilat është 
ofruar kontrata e transportit në llogari të ndërmarrjes hekurudhore. 
Shitësit e biletave të cilët ofrojnë kontratat e transportit dhe 
operatorët e udhëtimeve duhet të ofrojnë këtë informacion në llogari 
të tyre kurdo që e kanë në dispozicion;  

1.4.2. ndërmarrjet hekurudhore duhet të u ofrojnë udhëtarëve gjatë 
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udhëtimit të paktën informacionin e dhënë në aktin nënligjor në 
pajtim me Rregulloren 1371/2007/EC; 

1.4.3. informacioni duhet të ofrohet në formatin më të përshtatshëm;  
1.4.4. vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet nevojave të njerëzve që kanë 

probleme me dëgjim dhe me pamje.  
1.5. sigurimi i biletave përmes biletave dhe rezervimeve:  

1.5.1. ndërmarrjet hekurudhore dhe shitësit e biletave duhet të ofrojnë 
biletat kur janë në dispozicion përmes biletave dhe rezervimeve;  

1.5.2. ndërmarrjet hekurudhore duhet t’i shpërndajnë biletat për udhëtarët 
përmes të paktën një pike shitëse si në vazhdim:  
1.5.2.1. zyrave të biletave apo makinave shitëse;  
1.5.2.2. telefonit, internetit apo informacionit tjetër të gjerë në 

dispozicion të teknologjisë informative;  
1.5.2.3. në bord të trenit.  

1.5.3. ndërmarrjet hekurudhore duhet që të ofrojnë mundësinë e 
distribuimit të biletave për shërbimet e ofruara sipas kontratave të 
shërbimeve publike së paku në njërën nga pikat vijuese të shitjes:  
1.5.3.1. zyrave të biletave apo makinave shitëse;  
1.5.3.2. në bord të trenit.  

1.5.4. ndërmarrjet hekurudhore duhet të ofrojnë mundësinë e marrjes së 
biletave për shërbimin përkatës në bordin e trenit përveç nëse kjo 
është e kufizuar apo e mohuar mbi bazat që kanë të bëjnë me 
sigurinë dhe politikën kundër mashtrimeve apo rezervimet e 
detyrueshme të trenit, apo mbi baza të arsyeshme komerciale;  

1.5.5. kur nuk ekziston zyre për bileta apo makinë e shitjes së biletave në 
stacionin e nisjes, udhëtari duhet të informohet në stacion:  
1.5.5.1. për mundësinë e blerjes së biletave përmes telefonit apo 

internetit apo në bordin e trenit, si dhe për procedurën e 
blerjes së tillë;  

1.5.5.2. për stacionin më të afërt hekurudhor apo vendin ku ka në 
dispozicion zyra të biletave apo/ ose makina për shitje të 
biletave.  

1.6. ndërmarrjet hekurudhore dhe shitësit e biletave duhet ta bëjë të mundur 
shfrytëzimin e sistemit të kompjuterizuar të informacionit dhe të rezervimit 
për transport hekurudhor (CIRSRT).  

2. Përgjegjësia e ndërmarrjeve hekurudhore ndaj udhëtarëve dhe bagazhit të tyre.  
2.1. përgjegjësia e ndërmarrjeve hekurudhore në lidhje me udhëtarët dhe 

bagazhin e tyre duhet rregullohet me aktin nënligjor në pajtim me 
Rregulloren 1371/2007/EC dhe COTIF-in;  

2.2. ndërmarrjet hekurudhore duhet të jenë të siguruara apo të kenë aranzhime 
ekuivalente për të mbuluar përgjegjësitë për udhëtaret;  

2.3. nëse udhëtari vdes apo lëndohet, atëherë ndërmarrja hekurudhore duhet që 
pa vonesë dhe në çdo rast jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë pasi të jetë 
vendosur identiteti i personit fizik që ka të drejt në kompensim të bëjë 
pagesën e avansit ashtu sikurse kërkohet për të plotësuar nevojat e 
menjëhershme ekonomike mbi bazën proporcionale të dëmit të shkaktuar;  
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2.4. pagesa e avansit nuk duhet të nënkuptoj njohjen e përgjegjësisë dhe mund të 
jetë vetëm nisje ndaj shumave tjera pasuese për t’u paguar në bazë të ligjit 
por që nuk është e kthyeshme përveç në rastet kur dëmi i shkaktuar ka qenë 
për shkak të neglizhencës apo gabimit të udhëtarit i cili ka marrë avansin e 
pagesës, pa të drejtën për kompensim;  

2.5. edhe nëse ndërmarrja hekurudhore e konteston përgjegjësinë e saj për 
lëndimin fizik të personit, ajo duhet të bëjë çdo përpjekje të arsyeshme për 
ta ndihmuar udhëtarin që kërkon kompensim nga pala e tretë për dëmin.  

3. Vonesat, lidhjet e humbura dhe anulimet:  
3.1. përgjegjësia e ndërmarrjes hekurudhor në lidhje me vonesat, lidhjet e 

humbura dhe anulimet, si dhe mundësinë e kthimit të parave, kompensimin 
dhe kushtet e pagesave, duhet të rregullohet me aktin nënligjor në pajtim me 
Rregulloren 1371/2007/EC;  

3.2. ndërmarrjet hekurudhore mund ta fusin pragun minimal nën të cilin pagesat 
për kompensim nuk do të bëhen. Ky prag nuk duhet t’i tejkaloj katër (4) euro.  

4. Shërbimet për personat e paaftë dhe personat me aftësi të kufizuar të lëvizjes:  
4.1. ndërmarrjes hekurudhore dhe menaxherët e stacionit duhet që me përfshirje 

aktive të përfaqësuesve të organizatave për personat me paaftësi dhe 
personat me aftësi të kufizuara të lëvizjes të vendosin apo të kenë në 
funksion rregullat e qasjes jo diskriminuese;  

4.2. rezervimet dhe biletat duhet të ofrohen për personat me paaftësi dhe 
personat me aftësi të kufizuar të lëvizjes pa një kosto shtesë. Ndërmarrja 
hekurudhore, shitësi i biletave apo operatori i udhëtimit nuk mund të 
refuzojnë të pranojnë rezervim apo dhënie të biletës për personat me 
paaftësi apo me lëvizje të kufizuar apo që të kërkojnë që ata persona të kenë 
shoqërim nga personat e tjerë përveç nëse është strikt e domosdoshme të 
përputhen me rregullat e qasjes;  

4.3. ndërmarrja hekurudhore, shitësi i biletave dhe operatori i udhëtimit duhet të 
u ofrojnë personave me paaftësi apo me aftësi të kufizuar të lëvizjes 
informacion për qasjen në shërbimet hekurudhore dhe për kushtet e qasjes 
në mjetet lëvizëse në përputhje me rregullat e qasjes dhe duhet t’i 
informojnë personat me paaftësi dhe me aftësi të kufizuar të lëvizjes në 
lidhje me kushte në bord;  

4.4. ndërmarrjet hekurudhore dhe menaxherët e stacionit duhet që në përputhje 
me STI-të për personat me aftësi të kufizuar të lëvizjes të sigurojnë se 
stacioni, platformat, mjetet lëvizëse dhe pajisjet e tjera të jenë të qasshme 
për personat me aftësi të kufizuar apo me paaftësi;  

4.5. në nisje, transit, përmes apo arritje, stacioni hekurudhor që pret persona me 
aftësi të kufizuara, menaxheri i stacionit duhet të ofroj asistencë pa pagesë 
në atë mënyrë që personi të jetë në gjendje të hyj në bord të shërbimit të 
nisjes apo të zbritjes nga shërbimi i arritjes për të cilin ai apo ajo ka blerë 
biletën;  

4.6. ndërmarrjet hekurudhore duhet të u ofrojnë personave me paaftësi dhe 
personave me aftësi të kufizuar të lëvizjes asistencë pa pagesë në bord të 
trenit gjatë hyrjes në bord apo gjatë largimit nga bordi.  

5. Siguria dhe kualiteti i shërbimeve:  
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5.1. në marrëveshje me autoritetet publike, ndërmarrja hekurudhore, menaxherët 
e infrastrukturës dhe menaxherët e stacioneve duhet të marrin masa 
adekuate në fushën e tyre të përgjegjësisë për të siguruar sigurinë personale 
të udhëtarit në stacionet e trenave dhe në trena dhe ta menaxhojnë rrezikun. 
Ata duhet të bashkëpunojnë dhe shkëmbejnë informata lidhur me 
parandalimin e veprimeve që mund të prishin nivelin e sigurisë; 

5.2. ndërmarrjet hekurudhore duhet të definojnë standardet e kualitetit dhe të 
zbatojnë sistemin e menaxhimit të kualitetit për të mirëmbajtur kualitetin e 
shërbimit. Këto kualitete të shërbimit duhet që të definohen me një akt 
nënligjor në pajtim me Rregulloren 1371/2007/EC;  

5.3. ndërmarrjet hekurudhore duhet të monitorojnë aktivitetin e tyre ashtu sikur 
është paraqitur në standardet e kualitetit të shërbimit.  

 
Neni 141 
Ankesat 

 
1. Ndërmarrja hekurudhore duhet të vendos mekanizmin për trajtimin e ankesës për 

të drejtat dhe obligimet e përfshira me këtë ligj. Ndërmarrja hekurudhore duhet të 
bëjë detajet e kontaktit dhe gjuhën e punës që të jenë të njohura për udhëtarët.  

2. Udhëtarët mund të dorëzojnë ankesën tek secila ndërmarrje hekurudhore e 
përfshirë. Brenda një muaji adresuesi i ankesës duhet të merr një përgjigje të 
arsyeshme apo në raste të justifikueshme udhëtari duhet të informohet për datën e 
cila duhet të jetë më e shkurt se tre muaj se kur ai mundet ta pres përgjigjen.  

3. Udhëtarët që nuk janë të kënaqur me trajtimin e ankesave nga ndërmarrja 
hekurudhore mund të ankohen te Organin i cili është i ngarkuar me rregullimin e 
tregut hekurudhor.  

4. Bazuar në këtë ligj, ndërmarrja hekurudhore duhet të publikoj në raportin vjetor 
numrin dhe kategoritë e ankesave të pranuara, ankesat e trajtuara dhe veprimet e 
ndërmarra për përmirësimet e mundshme.  

 
Neni 142 

Raportimi 
 
Ndërmarrjet hekurudhore duhet që secilin vit të publikojnë raportin e performancës të 
kualiteti të shërbimit së bashku me raportin e tyre vjetor. Raportet mbi performancën e 
kualitetit të shërbimit duhet të publikohen në faqen e internetit të ndërmarrjeve 
hekurudhore. Përmbajtja e raportit të tillë duhet të përshkruhet me aktin nënligjor në 
pajtim me Rregulloren e BE-së 1371/2007. 
 

KREU XIV 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 143 
Gjobat 

 
1. Personi juridik për kundërvajtje (shkelje administrative) gjobitet prej tremijë 

(3.000) deri tetëmijë (8.000) Euro nëse: 
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1.1. menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët, ndërmarrjet 
hekurudhore apo cilado palë tjetër nuk i ofron Organit Rregullativ të Tregut 
informacionin e kërkuar (sipas paragrafit 6. të nenit 26 të këtij ligji);  

1.2. menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët nuk e publikojnë 
Ekspozeun e rrjetit sipas kritereve të përcaktuara (neni 55 i këtij ligji);  

1.3. menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët nuk e njoftojnë 
Organin Rregullativ të Tregut për zbritjen e çmimit (neni 67 paragrafi 3. i 
këtij ligji);  

1.4. menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët bëjnë rezervime të 
traseve të infrastrukturës pa përfill procedurat e përcaktuara (në nenin 69 të 
këtij ligji);  

1.5. të hyrat e krijuara nga qasja në binarë nuk regjistrohen dhe bëhen publike 
(neni 70 i këtij ligji);  

1.6. orari i alokimit të kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore është bërë në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 77 të këtij ligji;  

1.7. infrastruktura është deklaruar e mbingarkuar dhe nuk analizohen kapacitetet 
në afatin e caktuar (neni 84 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.8. nuk është propozuar plani për rritjen e kapaciteteve të infrastrukturës nga 
menaxheri i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët, atëherë kur 
infrastruktura është deklaruar e mbingarkuar dhe është kompletuar analiza e 
kapacitetit (neni 85 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.9. procesi i planifikimit të mirëmbajtjes të infrastrukturës i propozuar nga 
menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët është në 
kundërshtim me nenin 87 të këtij ligji;  

1.10. nuk mbahet regjistri i licencave dhe certifikatave të sigurisë të makinistëve 
(neni 95 paragrafi 6. dhe 7. të këtij ligji);  

1.11. sistemet e vendosura për menaxhimin e sigurisë nuk përmbajnë elementet 
bazike (neni 103 paragrafi 5. i këtij ligji);  

1.12. nuk është paraqitur raporti vjetor nga Autoriteti Nacional i Sigurisë deri më 
30 qershor (neni 20 paragrafi 1. i këtij ligji);  

1.13. nuk është paraqitur raporti vjetor nga Organi Rregullativ i tregut deri më 30 
qershor (neni 26 paragrafi 12 i këtij ligji);  

1.14. Sistemet dhe nënsistemet hekurudhore nuk plotësojnë kërkesat e 
përgjithshme të sigurisë (neni 105 i këtij ligji); 

1.15. nënsistemet hekurudhore nuk plotësojnë kërkesat specifike të sigurisë (neni 
106 i këtij ligji);  

1.16. nënsistemet hekurudhore, mjetet transportuese, instalimet, aparatet 
ndihmëse, pajisjet dhe shërbimet, nuk përputhen me kërkesat e sigurisë të 
STI-së dhe rregullat nacionale të sigurisë (neni 107 i këtij ligji);  

1.17. nuk ka deklaratën e verifikimit e cila dëshmon se nënsistemi struktural do të 
konsiderohet si interoperabil dhe që i plotëson kërkesat esenciale të sigurisë 
(neni 109 paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.18. mjetet e transportit hekurudhor operojnë pa numrin nacional (neni 110 
paragrafi 8. i këtij ligji);  

1.19. regjistri nacional i mjeteve të transportit nuk mbahet në mënyrë korrekte 
(neni 110 paragrafi 8. i këtij ligji);  
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1.20. pas marrjes të autorizimit për vënien në shërbim të nënsistemeve strukturore 
menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët nuk aplikojnë për 
marrjen e autorizimit të rifreskuar të sigurisë (neni 111 paragrafi 1. i këtij 
ligji);  

1.21. pas marrjes së autorizimit për futjen e mjeteve të transportit në shërbim, 
ndërmarrja hekurudhore nuk aplikon për marrjen e certifikatën së rifreskuar 
të sigurisë (neni 111 paragrafi 2. i këtij ligji);  

1.22. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk mbajnë 
regjistrin me të dhënat teknike për objektet e infrastrukturës (neni 118 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.23. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk përgatisin 
planet e kërkuara të biznesit dhe dokumentet strategjike (neni 118 paragrafi 
4. i këtij ligji);  

1.24. entitetet legale të cilat ndërtojnë apo rindërtojnë infrastrukturën e 
shfrytëzimit të përbashkët nuk i ndërmarrin masat e duhura për zhvillimin e 
sigurt të trafikut, apo nuk largojnë nga infrastruktura hekurudhore apo brezi 
mbrojtës pas kryerjes së punëve materialin e mbetur, mjetet, shenjat 
lajmëruese dhe objektet tjera për të siguruar transport të sigurt (neni 121 
paragrafi 3. i këtij ligji);  

1.25. me kërkesën e menaxherit të infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët 
pronari i stabilimenteve të përcaktuara në paragrafin 7. të nenit 128 refuzon 
ti rregullon apo zhvendos ato (neni 128 paragrafi 9. i këtij ligji);  

1.26. organit rregullativ të tregut nuk i jepet qasje në informatën e kërkuar nga 
menaxherët e infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët dhe nga 
ndërmarrjet hekurudhore (neni 26, paragrafi 6. i këtij ligji);  

1.27. organi rregullativ i tregut nuk vendos për ankesat apo nuk ndërmerr veprim 
për trajtimin e tyre brenda periudhës tre mujore të përshkruar me këtë ligj 
(neni 26, paragrafi 7. i këtij ligji).  

2. Personi përgjegjës i personit juridik apo personi fizik për kundërvajtje (shkelje 
administrative), sipas paragrafit 1. të këtij neni dënohet me gjobë prej njëmijë 
(1.000) deri në pesëmijë (5 000) Euro.  

3. Personi juridik për kundërvajtje (shkelje administrative) dënohet me gjobë prej 
pesëmijë (5.000) deri në dhjetëmijë (10.000) euro nëse:  
3.1. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk ndërmarrin 

masat adekuate në rast të çrregullimit në lëvizjet e trenave (neni 88 i këtij 
ligji);  

3.2. ndërmarrjet hekurudhore nuk posedojnë certifikatën e sigurisë në përputhje 
me dispozitat e përcaktuara në nenin 94 të këtij ligji;  

3.3. ndërmarrjet hekurudhore nuk i përmbahen dispozitave të këtij ligji lidhur 
me licencat dhe certifikatat e makinistëve (neni 95 deri 99 i këtij ligji);  

3.4. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët dhe ndërmarrjet 
hekurudhore nuk aplikojnë për certifikatat dhe autorizimet e tyre të sigurisë 
(neni 103 paragrafi 1. i këtij ligji);  

3.5. ndërmarrjet hekurudhore ofrojnë shërbime pa u pajisur me certifikatën e 
sigurisë (neni 104 paragrafi 1. i këtij ligji);  

3.6. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk posedojnë 
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autorizimin e sigurisë sipas dispozitave të përcaktuara në nenin 104 
paragrafi 2. i këtij ligji;  

3.7. sistemet e vendosura për menaxhimin e sigurisë nuk përmbajnë elementet të 
cilat kanë të bëjnë me sigurinë e sistemit hekurudhor neni 103 paragrafi 2. 
dhe 3. i këtij ligji);  

3.8. autoritetit Nacional të Sigurisë nuk i lejohet qasje në dokumentacion dhe 
objekte, instalime dhe pajisje për inspektim (neni 104 paragrafi 5. i këtij 
ligji);  

3.9. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët dhe ndërmarrjet 
hekurudhore fusin në shërbim ndonjë nënsistem të hekurudhave pa marrë 
autorizim nga organi përgjegjës mbi sigurinë (neni 109 paragrafi 1. i këtij 
ligji);  

3.10. ndërmarrjet hekurudhore e fusin në shërbim mjetin e transportit hekurudhor 
pa autorizim dhe certifikatë adekuate (neni 110 paragrafi 1. dhe 2. i këtij 
ligji);  

3.11. mirëmbajtja e mjeteve të transportit hekurudhor bëhet në kundërshtim me 
dispozitat e nenit 112 të këtij ligji;  

3.12. gjatë ndërtimit ose rindërtimit të infrastrukturës hekurudhore nuk ofrohen 
informacionet dhe zgjidhjet e kërkuara për publikun (neni 121 paragrafi 1. i 
këtij ligji);  

3.13. pas ndërtimit ose rindërtimit të infrastrukturës hekurudhore, menaxherët e 
infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk aplikojnë për autorizim të 
sigurisë (neni 121 paragrafi 2. i këtij ligji);  

3.14. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk e ndërtojnë 
infrastrukturën hekurudhore me elementet e përshtatshme (neni 122 i këtij 
ligji);  

3.15. pa miratimin e menaxherit të infrastrukturës të shfrytëzimit të përbashkët, 
entiteteve apo personave tjerë legal, vendosen kabllo telefonike, elemente të 
rrjetit elektrik, gypa të ujërave etj. në brezin e infrastrukturës hekurudhore 
(neni 128 paragrafi 7. i këtij ligji);  

3.16. menaxherët e infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët nuk ndërmarrin 
masat e domosdoshme për mbrojtje teknike dhe fizike nga fatkeqësitë 
elementare (neni 128 paragrafi 12. i këtij ligji);  

3.17. entitetet legale apo personat tjerë ndërtojnë afër brezit mbrojtës të 
hekurudhës në kundërshtim me nenin 129 të këtij ligji;  

3.18. entitetet legale apo personat tjerë ndërtojnë nënkalime, mbikalime apo 
vendkalime në nivel pa pëlqimin paraprak të menaxherit të infrastrukturës 
hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët.  

4. Personi përgjegjës i personit juridik apo personi fizik për kundërvajtje (shkelje 
administrative), sipas paragrafit 3. të këtij neni dënohet me gjobë prej dymijë (2 
000) deri në shtatëmijë (7.000) Euro.  
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KREU XV 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 144 

Dispozitat kalimtare 
 
1. Kompania hekurudhore në detyrë, Hekurudhat e Kosovës ShA dhe pasardhëset e 

saj të cilat do të krijohen, mund të operojnë pa licenca për një periudhë të caktuar 
kohore deri në gjashtë (6) muaj, pas krijimit të tyre ato do të aplikojnë dhe marrin 
licencën për operim me shërbimet e infrastrukturës hekurudhore dhe shërbimet e 
transportit hekurudhor. 

2. Kompania hekurudhore në detyrë, Hekurudhat e Kosovës ShA dhe pasardhëset e 
saj të cilat do të krijohen, mund të operojnë pa autorizimin e sigurisë dhe 
certifikatat e sigurisë deri në dy (2) vjet, pas krijimit të tyre ato do të përgatiten dhe 
aplikojnë për marrjen e autorizimit të sigurisë për menaxherin e infrastrukturës dhe 
certifikatën e sigurisë për kompaninë e operimit me trena.  

3. Bordi i ARH-se aktual do te vazhdoj ti përmbush detyrat dhe përgjegjësit e veta deri ne 
përfundimin e mandatit te përcaktuar i cili iu është dhënë nga Kuvendi i Kosovës.  

4. ARH, Brenda afatit prej gjashte (6) muajve nga dita e hyrjes ne fuqi te këtij ligji 
duhet te ristrukturohet ne përputhje me rregullat e parapara te këtij ligji.  

5. Dispozitat e Ligjit për ndërmarrjet publike dhe atij për partneritetin publiko privat 
dhe koncesionet do te mbisundojnë gjatë interpretimit nëse dispozitat e këtij ligji 
bien ne kundërshtim me to.  

6. Rregulloret dhe direktivat e legjislacionit të Bashkimit Evropian nëse i 
zëvendësojnë rregulloret dhe direktivat në të cilat bazohet ky ligj do të kenë fuqinë 
ligjore për sektorin e hekurudhave të Kosovës.  

7. Të hyrat e krijuara nga gjobat derdhen në buxhetin e Republikës të Kosovës.  
 

Neni 145 
Dispozitat përfundimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr 03/L-076 Për Hekurudhat në 
Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës të Kosovës /Prishtinë Nr. 32 /15 
Qershor 2008) si dhe të gjitha dispozitat tjera që bien në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 146 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-063 
14 nëntor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-049-2011, datë 02.12.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 28 / 16 DHJETOR 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 paragrafi (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NGA AUTOPËRGJEGJËSIA 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
 
1. Ky ligj rregullon sigurimin nga autopërgjegjësia për dëmet e shkaktuara palëve të 

treta, që me këtë ligj përcaktohet si sigurim i detyrueshëm.  
2. Llojet tjera të sigurimeve të detyrueshme rregullohen me ligj të posaçëm.  
3. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për kategori të veçanta të mjeteve motorike të 

Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), të cilat do të përcaktohen me udhëzim të 
ministrive përkatëse.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. BQK - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.  
1.2. Sigurimi - sigurimi nga autopërgjegjësia.  
1.3. Mjeti motorik - mjeti që lëviz në tokë me anë të fuqisë mekanike, por jo 

mbi shina, rimorkioja dhe gjysmë rimorkioja, të bashkuara ose jo me mjetin 
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motorik tërheqës, për të cilat parashihet të regjistrohen dhe pajisen me 
dokument regjistrimi.  

1.4. Pronar i mjetit motorik - personi që është i regjistruar në regjistrin e 
mjeteve motorike të Kosovës, si pronar i mjetit motorik dhe bartës i tabelave 
të regjistrimit të mjetit motorik. 

1.5. Drejtuesi i mjetit motorik - personi që drejton mjetin motorik.  
1.6. Drejtues i paautorizuar - personi i cili në rastin e aksidentit drejton mjetin 

motorik pa autorizimin e pronarit të mjetit motorik.  
1.7. Posedues i mjetit motorik - personi fizik apo juridik i cili, me autorizimin 

e pronarit, e ka në posedim apo përdorim mjetin motorik.  
1.8. Pala e tretë - personi me të drejtë kompensimi sipas dispozitave të këtij 

ligji, të cilit i është shkaktuar dëmi apo lëndimi nga mjeti motorik.  
1.9. Siguruesi – kompania e sigurimit e licencuar nga BQK-ja për të zhvilluar 

aktivitete të sigurimit të detyrueshëm të autopërgjegjësisë.  
1.10. Rast i siguruar - ngjarja e cila kur të ndodhë, rezulton me të drejtën për 

kompensim për dëmin e shkaktuar nga mjeti motorik.  
1.11. I siguruari - personi, interesi pasuror i të cilit është siguruar në rast 

përgjegjësie nga posedimi dhe përdorimi i mjetit motorik.  
1.12. Shuma minimale e sigurimit - shuma e sigurimit e përcaktuar si e 

detyrueshme sipas këtij ligji për kontraktim të sigurimit të autopërgjegjësisë, 
që paraqet detyrimin maksimal te siguruesit për dëmshpërblim nga një rast i 
siguruar, nëse nuk është kontraktuar ndryshe.  

1.13. Primi i sigurimit - çmimi për mbulesën siguruese i përcaktuar në policë 
sigurimi.  

1.14. Pasagjer - është personi që udhëton apo ndodhet në mjet motorik, por që 
nuk e drejton mjetin motorik.  

1.15. Këshilli i Byrosë - organizata përgjegjëse për administrimin dhe 
funksionimin e sistemit të kartës ndërkombëtare te sigurimit, në të cilën janë 
të detyruara të anëtarësohen të gjitha byrotë nacionale të sigurimit.  

1.16. Karta e gjelbër e sigurimit - certifikatë ndërkombëtare e sigurimit të auto-
përgjegjësisë të cilën e lëshon byroja nacionale e sigurimit, si provë për 
ekzistimin e sigurimit valid të auto-përgjegjësisë në territorin e shteteve 
anëtare të sistemit të kartës ndërkombëtare të sigurimit, e lëshuar në pajtim 
me modelet e aprovuara nga këshilli i byrove  

1.17. Raporti evropian i aksidentit - formulari përkatës në të cilin palët 
evidentojnë faktet lidhur me aksidentin.  

1.18. Mjet motorik i pasiguruar - mjeti motorik i cili në momentin e aksidentit 
nuk ka sigurim valid të detyrueshëm;  

1.19. Mjet motorik i paidentifikuar - mjeti motorik me të cilin është shkaktuar 
aksidenti dhe për të cilin nuk ka qenë e mundur të bëhet identifikimi;  

1.20. Marrëveshja e Kretës - marrëveshje që rregullon marrëdhëniet e ndërsjella 
ndërmjet byrove nacionale të sigurimit të vendeve anëtare të sistemit të 
kartës ndërkombëtare të sigurimit.  

1.21. Byroja - Byroja nacionale e sigurimit të Kosovës.  
1.22. Sigurimi i autopërgjegjësisë - sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë së 

pronarit dhe poseduesit të mjetit motorik për dëmet e shkaktuara palëve te treta.  
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1.23. Polica e sigurimit – kontrata e sigurimit të autopërgjegjësisë, respektivisht 
certifikata e standardizuar e sigurimit të firmosur nga siguruesi dhe i 
siguruari me të cilën provohet kontraktimi i sigurimit të autopërgjegjësisë.  

1.24. Sistemi Bonus-Malus – është sistemi i cili zbatohet si korrektues i lartësisë 
së primit të sigurimit të autopërgjegjësisë, bazuar në historikun e dëmeve të 
të siguruarit. 

 
KREU II 

SIGURIMI I DETYRUESHËM I AUTOPËRGJEGJËSISË 
NDAJ PALËS SË TRETË 

 
Neni 3 

Subjekti i Sigurimit 
 
1. Pronari i mjetit motorik para përdorimit te tij duhet të kontraktoj sigurim për 

mbulimin e përgjegjësisë për dëmet e shkaktuara palëve të treta në rast vdekje, 
lëndimeve trupore, dëmtimit të shëndetit apo dëmtimit në pasuri.  

2. Kontrata e sigurimit të autopërgjegjësisë mbulon dëmet sipas paragrafit 1. të këtij 
neni, edhe ndaj pasagjerëve, duke përfshirë këtu edhe dëmet në gjësende që 
gjenden në mjetin motorik dhe shërbejnë për përdorim personal.  

3. Në rastet e dëmeve të shkaktuara nga përdorimi i mjetit tërheqës apo i mjetit të 
tërhequr, kur këto mjete janë të lidhura dhe përbëjnë një tërësi ose kur aksidenti 
ndodh nga shkëputja e mjetit të tërhequr nga mjeti tërheqës, pronarët e të dy 
mjeteve janë përgjegjës solidar për dëmet ndaj palëve të treta. Në këto raste, pala e 
dëmtuar mund të paraqesë kërkesën për dëmshpërblim te siguruesi i mjetit tërheqës 
ose te siguruesi i mjetit të tërhequr.  

4. Siguruesi, që paguan dëmet e palëve të treta, sipas paragrafit 3. të këtij neni, ka të 
drejtën e rimbursimit për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatën nga siguruesi 
i mjetit tërheqës apo siguruesi i mjetit të tërhequr, për aq sa rezulton përgjegjësia 
për dëmin.  

5. Mjetet motorike të KFOR dhe me prefiks UN, EU, OSCE dhe CD, duhet të kenë 
dëshmi sigurimi të autopërgjegjësisë të pranueshme nga BQK-ja, respektivisht 
Byroja dhe që të paktën ofron mbulesë siguruese të përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 4 

Polica e sigurimit të autopërgjegjësisë 
 
1. Polica e sigurimit kontraktohet vetëm nga sigurues të licencuar nga BQK-ja.  
2. Polica e sigurimit duhet të jetë unike në tërë territorin e Republikës së Kosovës.  
3. Përmbajtja, forma, mënyra e printimit, ngarkimit dhe e shpërndarjes së policës 

sipas paragrafit 1. të këtij neni përcaktohet nga BQK-ja.  
 

Neni 5 
Vlefshmëria e policës 

 
1. Polica e sigurimit është në fuqi duke filluar saktësisht nga data dhe ora e lëshimit 

të policës dhe nënshkrimit të kontratës në mes të siguruesit dhe poseduesit të 
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policës, nëse nuk është caktuar një datë tjetër në mes të palëve.  
2. Polica e sigurimit përfundon në ora 24:00 të datës së skadimit e përcaktuar në 

policë përveç nëse është kontraktuar ndryshe.  
 

Neni 6 
Bartja e pronësisë 

 
1. Në rast se ndryshon pronësia e mjetit motorik gjatë periudhës së sigurimit, të 

drejtat dhe përgjegjësitë, që rrjedhin nga kontrata e sigurimit, i kalojnë pronarit të 
ri dhe vlejnë deri në përfundimin e kontratës së sigurimit, nëse nuk është 
kontraktuar ndryshe.  

2. Pronari i ri brenda dhjetë (10) ditëve, detyrohet të njoftoj siguruesin për 
ndryshimin e pronësisë së mjetit motorik dhe pasqyrimin e këtij ndryshimi në 
kontratën e sigurimit.  

3. Organet përgjegjëse për regjistrimin e mjeteve motorike detyrohen të njoftojnë 
Byronë dhe Qendrën e Informative për ndryshimin e pronësisë së mjetit motorik, 
brenda një periudhe prej dhjetë (10) dite kalendarike.  

4. Nëse i siguruari dhe pronari i ri i mjetit motorik, pajtohen që kontrata e sigurimit të 
mos bartet në pronarin e ri, pronari i vjetër ka të drejtë të kërkojë kthimin e pjesës 
proporcionale të primit, në rast se nga kjo kontratë nuk është paguar dëmi.  

 
Neni 7 

Detyrimi për kontraktimin e sigurimit 
 
1. Pronari i mjetit motorik detyrohet të lidhë kontratë të sigurimit sipas paragrafit 1. 

të nenit 3 të këtij ligji.  
2. Siguruesi detyrohet të lidhë kontratën e sigurimit të detyrueshëm në përputhje me 

dispozitat e këtij ligji, si dhe kushtet dhe primet e sigurimit në fuqi.  
3. Siguruesi nuk mund të refuzojë kërkesën për të lidhur kontratën e sigurimit kur 

aplikuesi pranon kushtet sipas të cilave siguruesi e zbaton këtë sigurim.  
4. Kushtet e sigurimit janë pjesë përbërëse e kontratës së sigurimit dhe duhet t’i 

dorëzohen të siguruarit me rastin e lidhjes së kontratës.  
5. Kur mjeti motorik pajiset me dokument regjistrimi, autoriteti përgjegjës e lëshon 

këtë dokument, vetëm pas prezantimit të policës së sigurimit të autopërgjegjësisë.  
6. Mjeti motorik, para se të inkuadrohet në trafik dhe deri sa të pajiset me dokument 

të regjistrimit, duhet të pajiset me sigurim të autopërgjegjësisë.  
7. Drejtuesi është i detyruar të mbajë me vete policën e sigurimit ose provë tjetër me 

të cilën provohet kontraktimi i sigurimit të autopërgjegjësisë, si dhe ta paraqesë atë 
sa herë që i kërkohet nga personi zyrtar.  

8. Në rast aksidenti, drejtuesi është i detyruar të japë të dhënat personale dhe të dhënat që 
lidhen me sigurimin të autopërgjegjësisë të gjithë personave të përfshirë në aksident, të 
cilëve mund t’u lindë e drejta për dëmshpërblim nga baza e këtij sigurimi.  

9. Në rast se drejtuesi nuk prezanton dëshminë se mjeti motorik është i siguruar, 
atëherë policia e trafikut apo zyrtari i deleguar nga policia do të kontaktojë qendrën 
informative për të verifikuar se mjeti motorik është i siguruar dhe nëse vërtetohet 
se mjeti motorik nuk është siguruar në mënyrë të rregullt, do të parandalojë 
shfrytëzimin e mëtejmë të mjetit motorik.  
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Neni 8 
Kushtet dhe primi i sigurimit të detyrueshëm 

 
1. BQK-ja ka kompetencë të nxjerrë rregulla që përcaktojnë strukturën e primit që 

siguruesi duhet të zbatojë në caktimin e primit për sigurimin. Rregullat mund të 
përcaktojnë strukturën e saktë të primit, shumën minimale apo maksimale apo një 
kufi brenda të cilit primi duhet të jetë.  

2. Siguruesi duhet të njoftojë BQK-në, në afat jo më shumë se gjashtëdhjetë (60) 
ditësh para aplikimit, me kushtet e sigurimit si dhe bazën teknike të përdorur për 
llogaritjen e primit.  

3. Në përllogaritjen e primit të sigurimit të autopërgjegjësisë duhet inkorporuar 
sistemin bonus-malus.  

4. Kur BQK-ja konstaton se kushtet e sigurimit dhe bazat teknike janë në përputhje 
me ligjin, aktet nënligjore dhe parimet e aktuaristikës, në afatin prej tridhjetë (30) 
ditësh e njofton siguruesin për zbatimin e tyre. Nëse BQK-ja nuk përgjigjet lidhur 
me njoftimin brenda tridhjetë (30) ditësh, konsiderohet se kushtet dhe tarifat e 
sigurimit janë miratuar.  

5. Kur BQK-ja konstaton se kushtet e primit dhe bazat teknike nuk janë në përputhje 
me ligjin, kërkon që siguruesi t’i ndryshojë ato. 

 
Neni 9 

Mbulesa siguruese 
 
1. Sigurimi nga autopërgjegjësia mbulon:  

1.1. dëmet në persona dhe pasuri të shkaktuara palëve të treta nga përdorimi i 
mjetit motorik.  

1.2. dëmet e shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik, përfshinë gjithashtu 
dëmin e shkaktuar palëve të treta përmes gjësendeve të cilat bien nga mjetet 
motorike apo çdo gjë tjetër që është i lidhur me mjetin motorik.  

1.3. dëmet e shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik palëve të treta nga 
drejtuesi i paautorizuar i mjetit motorik. 

2. Ky sigurim nuk mbulon dëmet në sende të cilat transportohen, përveç nëse ato 
shërbejnë për përdorim personal të pasagjerëve. 

 
Neni 10 

E drejta për kompensim 
 
Kompenzimi i dëmit material dhe jomaterial bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
marrëdhëniet e detyrimeve. 
 

Neni 11 
Përjashtimet nga mbulesa siguruese 

 
1. Me sigurimin e auto-përgjegjësisë nuk ofrohet mbulesë siguruese dhe nuk kanë të 

drejtën e dëmshpërblimit: 
1.1. drejtuesi i mjetit motorik i cili është përgjegjës për aksidentin;  
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1.2. pronari, bashkëpronari dhe çdo shfrytëzues tjetër i mjetit motorik, me të 
cilin është shkaktuar aksidenti, për dëmet në sende;  

1.3. bashkudhëtari që me vullnetin e vet ndodhet në mjetin motorik me 
përdorimin e te cilit është shkaktuar dëmi, kur provohet nga siguruesi se 
bashkudhëtari ishte në dijeni se automjeti ishte i vjedhur apo i grabitur;  

1.4. bashkudhëtari që ndodhet me vullnetin e vet në një mjet të pasiguruar me të 
cilin është shkaktuar aksidenti, kur provohet se bashkudhëtari ishte në dijeni 
të kësaj rrethane;  

1.5. personi i dëmtuar për shkak të:  
1.5.1. përdorimit të mjetit motorik në manifestime sportive në rrugë apo 

pjesë rrugësh të palejuara për shfrytëzim drejtuesve tjerë, për qellim 
të arritjes së shpejtësive maksimale apo për t’u stërvitur për gara;  

1.5.2. veprimit të energjisë bërthamore gjatë transportit të materialeve 
radioaktive;  

1.5.3. operacioneve apo manovrave ushtarake, revoltave apo akteve 
terroriste, nëse provohet se dëmi është në lidhje kauzale me ngjarje 
të tilla;  

1.5.4. veprimit të fuqisë madhore si dhe rastet tjera të përjashtimit me ligj 
të përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar me mjetin motorik.  

 
Neni 12 

Kërkesat e regresit të fondeve të sigurimit shëndetësor, pensional dhe invalidor 
 
1. Fondet e sigurimeve shëndetësore, pensionale dhe invalidore kanë të drejtë, lidhur 

me detyrimet e përmbushura ndaj siguruesve të tyre, të parashtrojnë kërkesa 
regresi nga baza e sigurimit të autopërgjegjësisë për rimbursimin e dëmit real, 
brenda kufijve të përgjegjësisë të siguruarit me kontratë, pasi që ato janë paguar.  

2. Me dëm real nga paragrafi 1. e këtij neni, konsiderohen shpenzimet e trajtimit 
mjekësor si dhe pjesa përpjesëtimore e pensionit të të lënduarit, respektivisht 
familjes së tij.  

 
Neni 13 

Kufizimi i mbulesës siguruese – limitet e sigurimit 
 
1. Detyrimi i siguruesit nga kontrata e sigurimit të autopërgjegjësisë është i kufizuar 

me shumën e detyrueshme të sigurimit e vlefshme sipas ligjit, në ditën e aksidentit, 
përveç kur është kontraktuar një shumë më e lartë e sigurimit.  

2. Shuma e detyrueshme minimale e sigurimit për kontraktimin e sigurimit të 
autopërgjegjësisë, sipas paragrafit 1. të këtij neni, është si më poshtë:  
2.1. për dëme në persona, për rast të siguruar, pavarësisht nga numri i personave 

të dëmtuar një milion (1.000.000) Euro  
2.2. për dëme në pasuri, për rast të siguruar, pavarësisht nga numri i personave të 

dëmtuar dyqind mijë (200.000) Euro.  
2.3. për dëme të shkaktuara nga përdorimi i autobusit dhe mjeteve motorike të 

destinuara për transportin e lendeve të rrezikshme, zbatohet dyfishi i 
shumave minimale të sigurimit të përcaktuara në nën-paragrafët 2.1. dhe 
2.2. të këtij paragrafi.  
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3. Në rast se ka disa palë të dëmtuara nga një ngjarje dhe vlera totale e dëmit e 
tejkalon shumën e sigurimit të përcaktuar në paragrafin 2. të këtij neni, të drejtat e 
palëve të dëmtuara ndaj siguruesit zvogëlohen në mënyrë përpjesëtimore.  

4. Vendimin mbi ndryshimin e lartësisë së shumave minimale të sigurimit e miraton 
Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozimin e BQK-së. Ky ndryshim i 
shumave publikohet ne gazetën zyrtare te Kosovës.  

5. BQK-ja përcakton për siguruesit kornizat e kontraktimit të mbulesës siguruese mbi 
shumën minimale te sigurimit.  

 
Neni 14 

Humbja e mbulesës siguruese 
 
1. I siguruari e humbë mbulesën siguruese, kur:  

1.1. mjeti motorik nuk përdoret në pajtim me destinimin;  
1.2. drejtuesi nuk ka leje të vlefshme dhe adekuate për drejtim të mjetit motorik, 

përveç rasteve të përdorimit të mjetit motorik gjatë mësimeve të drejtimit të 
mjetit nga kandidati, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e 
mësimit;  

1.3. mjeti motorik drejtohet nën ndikimin e alkoolit mbi kufijtë e lejuar, nën 
ndikimin e lëndëve narkotike apo psiko-aktive;  

1.4. drejtuesi e shkakton dëmin me dashje;  
1.5. aksidenti ndodh për shkak të defekteve teknike të mjetit për të cilat 

drejtuesi, poseduesi apo pronari kanë qenë në dijeni për to. 
2. Humbja e të drejtave nga sigurimi, siç përcaktohen me dispozitat e paragrafit 1. 

nën-paragrafët 1.1 deri 1.5, të këtij neni, nuk është me ndikim në të drejtën e palës 
së tretë në dëmshpërblim.  

3. Siguruesi pas përmbushjes së detyrimit nga ky nen dhe paragrafi 3. i nenit 9 të këtij 
ligji, ka të drejtë të kërkojë rimbursim në procedurë regresi ndaj personit 
përgjegjës për dëmshpërblimin e paguar, edhe pse personi nuk kishte mbulesë 
siguruese.  

 
Neni 15 

Shtrirja territoriale e sigurimit 
 
1. Kontrata për sigurimet e detyrueshme të autopërgjegjësisë, mbulon dëmet e 

shkaktuara në Republikën e Kosovës.  
2. Sigurimi nga autopërgjegjësia, përpos dëmeve të shkaktuara në Republikën e 

Kosovës, mbulon edhe dëmet në territoret e shteteve anëtare të sistemit të kartonit 
të gjelbër, nëse nuk është kontraktuar ndryshe.  

 
Neni 16 

Mjetet motorike të regjistruara jashtë Kosovës 
 
1. Personi i cili hyn në territorin e Republikës së Kosovës me mjetin motorik të 

regjistruar jashtë Kosovës, duhet të jetë i pajisur me:  
1.1. kartën e gjelbër të vlefshme për territorin e Republikës të Kosovës; apo  
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1.2. dokument tjetër të vlefshëm sigurimi që garanton mbulesë sigurimi të auto-
përgjegjësisë, më së paku në shumat e përcaktuara me nenin 13 të këtij ligji.  

2. Dokumenti i sigurimit, i përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni, do të kërkohet 
gjithashtu për mjetet motorike të cilat bartën në Kosovë dhe që nuk janë duke 
kaluar transit për në shtet tjetër.  

3. Autoritetet përgjegjëse për kontrollin kufitar janë të detyruara të kontrollojnë 
përmbushjen e detyrimeve të parashikuara me këtë nen.  

4. Byroja është e autorizuar për njohjen e vlefshmërisë së dokumenteve 
ndërkombëtare të sigurimit, sipas paragrafit 1. të këtij neni, e cila lidhur me këtë e 
njofton paraprakisht autoritetet përgjegjëse për kontrollin kufitar.  

 
Neni 17 

Sigurimi kufitar i autopërgjegjësisë 
 
1. Drejtuesi i mjetit motorik me regjistrim të huaj i cili nuk ka një dokument 

ndërkombëtar të vlefshëm të sigurimit të autopërgjegjësisë sipas paragrafit 1. të 
nenit 16 të këtij ligji, është i detyruar të lidhë kontratë të sigurimit kufitar të 
autopërgjegjësisë të vlefshme në territorin e Republikës së Kosovës, me periudhë 
vlefshmërie jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë.  

2. Byroja është kompetente për organizimin dhe zbatimin e sistemit të sigurimit 
kufitar të autopërgjegjësisë.  

3. Kur drejtuesi i mjetit motorik nuk kontrakton sigurimin kufitar, sipas paragrafit 1. 
të këtij neni, nuk i lejohet hyrja me këtë mjet motorik në territorin e Republikës së 
Kosovës pa e përmbushur këtë detyrim.  

4. Për përmbushjen e detyrimeve nga drejtuesit e mjeteve motorike me regjistrim të 
huaj sipas paragrafit 1. të këtij neni, përkujdesen personat e autorizuar për 
kontrollin e kufirit të Republikës së Kosovës. 

 
Neni 18 

Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjetit motorik të pasiguruar 
 
1. Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së 

Kosovës nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i 
autopërgjegjësisë, ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja.  

2. Në rast dëmi të shkaktuar nga mjeti motorik sipas paragrafit 1. të këtij neni, Byroja 
garanton për detyrime në kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij 
ligji.  

3. Byroja mund t’ia delegojë trajtimin dhe pagesën e këtyre dëmeve njërit prej 
anëtarëve të vet ose një strukture të specializuar për trajtimin e dëmeve të licencuar 
nga BQK-ja, e cila është e detyruar të trajtojë dhe të paguajë dëmin me shpenzimet 
e fondit të kompensimit.  

4. Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për 
shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat.  
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Neni 19 
Dëmshpërblimi nga mjeti motorik i pasiguruar me regjistrim të huaj 

 
1. Pala e dëmtuar të cilës i është shkaktuar dëm në territorin e Republikës së Kosovës 

nga një mjet motorik me regjistrim të huaj i pajisur me dokument ndërkombëtar të 
sigurimit, sipas nenit 16, të këtij ligji, ka të drejtë t’i parashtrojë kërkesë 
dëmshpërblimi Byrosë.  

2. Në rastin kur dëmi shkaktohet nga përdorimi i mjetit motorik sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, Byroja garanton për detyrime deri në shumat e sigurimit të përcaktuara 
me nenin 13, të këtij ligji.  

3. Nëse për mjetin motorik me targa të huaja ishte kontraktuar mbulesë më e lartë 
siguruese nga autopërgjegjësia, Byroja garanton për detyrime deri në shumën e 
kontraktuar siguruese, me pëlqimin paraprak të siguruesit.  

4. Byroja mund të delegojë trajtimin dhe pagesën e këtyre dëmeve anëtarëve të saj 
ose një strukturë të specializuar për trajtimin e dëmeve të licencuar nga BQK-ja, të 
cilët janë të detyruara të trajtojnë kërkesat për dëmshpërblim në përputhje me 
marrëveshjet ndërkombëtare për sigurimin e autopërgjegjësisë.  

 
Neni 20 

Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjeteve të paidentifikuara 
 
1. Personi fizik i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi nga përdorimi i mjetit 

motorik të paidentifikuar, ka të drejtë të parashtrojë kërkesën për dëmshpërblim 
Byrosë.  

2. Personi fizik i dëmtuar ka të drejtë dëmshpërblimi për dëmet që vijnë si rezultat i 
vdekjes, dëmtimeve trupore apo përkeqësimit të shëndetit deri në shumën e 
përcaktuar në nenin 13 të këtij ligji.  

3. I dëmtuari ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim për dëmet në sende, duke 
përjashtuar dëmet në mjete motorike, të shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik 
të paidentifikuar, deri në shumën e përcaktuar në nenin 13 të këtij ligji.  

4. I dëmtuari ka për detyrim që dëmin e shkaktuar nga mjeti motorik i paidentifikuar, 
t’ia raportojë policisë së trafikut rrugor, në afat prej shtatë (7) ditësh në rast të 
dëmit në pasuri dhe në afat prej tridhjetë (30) ditësh në rast të dëmit në persona nga 
dita e aksidentit. I dëmtuari gjithashtu ka për detyrim të paraqes rastin në Byro në 
afat prej nëntëdhjetë (90) ditësh.  

5. Në rast të identifikimit të mëvonshëm të mjetit shkaktar të aksidentit, apo të 
siguruesit përgjegjës, Byroja ka të drejtë regresi nga personi përgjegjës ose 
siguruesi përgjegjës për shumën e paguar të dëmit, shpenzimet dhe kamatat. 

 
Neni 21 

Dëmshpërblimi në rast të likuidimit apo falimentimit të siguruesit 
 
1. Me fillimin e procedurës së likuidimit, pala e dëmtuar ka të drejtë të paraqes 

kërkesën për dëmshpërblim Likuidatorit të emëruar nga BQK-ja. Pas përfundimit 
të procedurës së likuidimit dhe falimentimit, bazuar në vendimin e plotfuqishëm të 
organit kompetent, kërkesat e pashqyrtuara dhe të pa trajtuara nga komisioni 
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likuidues, automatikisht bartën tek Byroja. Për këto kërkesa nuk rrjedhin afatet e 
parashkrimit gjatë procedurës së likuidimit dhe falimentimit.  

2. I dëmtuari ka të drejtë në dëmshpërblim deri në shumat nga neni 13 i këtij ligji.  
 

Neni 22 
Dëmshpërblimi bazuar në sigurimin kufitar 

 
1. I dëmtuari, të cilit i është shkaktuar dëm nga përdorimi i një mjeti motorik me 

regjistrim të huaj i pajisur me sigurim kufitar siç përcaktohet në paragrafin 1. të nenit 
19 të këtij ligji, ka të drejtën të parashtrojë kërkesë dëmshpërblimi tek Byroja.  

2. E drejta në dëmshpërblim nga baza e sigurimit kufitar është e përcaktuar në kuptim 
të shumave të sigurimit nga neni 13 i këtij ligji.  

 
Neni 23 

Formularët dhe raportet për aksidentin 
 
1. Pjesëmarrësit e përfshirë në një aksident rrugor, përveç raportit të aksidentit të 

hartuar nga policia rrugore, duhet të plotësojnë, nënshkruajnë dhe shkëmbejnë 
formularin e “Raportit evropian të aksidentit”. Ky formular i plotësuar dhe i 
firmosur shërben si dëshmi për aksidentin me rastin e parashtrimit të kërkesës për 
dëmshpërblim si dhe për raportimin e rastit nga i siguruari.  

2. Siguruesi është i detyruar që me rastin e kontraktimit të sigurimit të 
autopërgjegjësisë, së bashku me policën e sigurimit, t’i dorëzojë të siguruarit edhe 
formularin e “Raportit evropian të aksidentit ”. Drejtuesi i mjetit motorik është i 
detyruar të mbajë me vete formularin nga paragrafi 1. i këtij neni dhe ta këmbejë 
me pjesëmarrësin tjetër në aksident.  

 
Neni 24 

Detyrimi për ofrimin e të dhënave dhe të dokumentacionit 
 
Organet e autorizuara për mbikëqyrjen e trafikut, organet gjyqësore dhe organet apo 
institucionet tjera, që zbatojnë procedura pas një aksidenti të trafikut ose kanë në 
dispozicion të tyre të dhëna për aksidentin dhe të aksidentuarit, janë të detyruara të 
veprojnë sipas kërkesave të shoqërive të sigurimit dhe Byrosë, përkitazi me dërgimin e 
të dhënave dhe dokumentacionin përkatës për aksidentin e trafikut dhe të aksidentuarit, 
të nevojshme për trajtimin e kërkesave për dëmshpërblim. 
 

Neni 25 
E drejta në parashtrimin e kërkesës për dëmshpërblim 

 
1. I dëmtuari ka të drejtë që kërkesën për dëmshpërblim nga baza e sigurimit të 

autopërgjegjësisë t’ia parashtrojë drejtpërdrejt siguruesit përgjegjës. Siguruesi është i 
detyruar që ditën e pranimit ta regjistrojë kërkesën për dëmshpërblim në 
librin/evidencën e posaçme të dëmeve sipas radhitjes numerike dhe në afat prej tre (3) 
ditësh, ta vërtetojë pranimin duke njoftuar palën me referencën e kërkesës së 
evidentuar. 



 
Ligji Nr. 04/L-018 për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia 

 627 

2. Përkitazi me kërkesën e parashtruar për dëmshpërblim, siguruesi përgjegjës nuk 
mund të paraqes kundërshtime të cilat, në bazë të ligjit apo kontratës së sigurimit, 
mundet t’i paraqes ndaj të siguruarit për shkak të shkeljes së ligjit apo kontratës të 
sigurimit.  

3. Siguruesit mund të lidhin marrëveshje sipas të cilës kërkesa për dëmshpërblim nga 
baza e sigurimit të autopërgjegjësisë mund t’i parashtrohet dhe të trajtohet edhe 
nga siguruesi i drejtpërdrejtë.  

 
Neni 26 

Procedura e kërkesave për dëmshpërblim 
 
1. Siguruesi është i detyruar që, për dëmet në persona, më së largu në afat prej 

gjashtëdhjetë (60) ditësh, ndërsa për dëme në pasuri, më së largu në afat prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për dëmshpërblim, të 
trajtojë kërkesën dhe të njoftojë me shkrim palën e dëmtuar me:  
1.1. ofertën për dëmshpërblim me shpjegime përkatëse;  
1.2. vendimin dhe arsyet ligjore të refuzimit të kërkesës për dëmshpërblim, kur 

janë kontestuese përgjegjësia dhe lartësia e dëmit.  
2. Nëse kërkesa e parashtruar nuk është e kompletuar me prova dhe dokumentacion të 

nevojshëm për të vendosur për dëmshpërblimin, siguruesi është i detyruar që, më 
së largu në afat prej tri (3) ditësh nga dita e pranimit të kërkesës për dëmshpërblim, 
të njoftojë me shkrim të dëmtuarin duke precizuar me cilat nga provat dhe 
dokumentacioni duhet plotësuar kërkesën. Prej ditës së pranimit, respektivisht 
kompletimit të dokumentacionit të kërkesës, fillojnë të zbatohen afatet nga 
paragrafi 1. i këtij neni për detyrimin e siguruesit përkitazi me trajtimin e 
kërkesave për dëmshpërblim.  

3. BQK-ja nxjerr akt nënligjor për përcaktimin e procedurave për dëmshpërblim, duke 
përfshirë edhe përcaktimin se kur konsiderohet e kompletuar kërkesa me prova dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për të vendosur lidhur me dëmshpërblimin.  

4. Në pamundësi të përcaktimit të dëmit, respektivisht trajtimit të dëmshpërblimit në 
tërësi, siguruesi përgjegjës është i detyruar t’i paguajë palës së dëmtuar pjesën 
jokontestuese të dëmit në formë paradhënie, brenda afatit nga paragrafi 1. i këtij neni.  

5. Në rast se siguruesi përgjegjës nuk i përgjigjet palës së dëmtuar brenda afateve të 
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, i dëmtuari ka të drejtë të ushtrojë padi në 
Gjykatën Kompetente.  

6. Në rast të mosrespektimit të afateve të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, 
dhe mospërmbushjes së detyrimit në pagesën e paradhënies nga paragrafi 4. i këtij 
neni, siguruesi përgjegjës konsiderohet të jetë në vonesë në përmbushjen e 
detyrimit për dëmshpërblim, duke u ngarkuar me pagesë të interesit për vonesë. Ky 
interes paguhet në lartësi prej 12 % të interesit vjetor dhe llogaritet për çdo ditë 
vonesë deri në shlyerjen e dëmshpërblimit nga siguruesi përgjegjës, duke filluar 
nga data e paraqitjes së kërkesës për dëmshpërblim. 

7. Dispozitat nga paragrafi 1., 2., 4. dhe 5. të këtij neni, zbatohen në mënyrë 
përkatëse edhe në rastet e trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim të cilat janë 
detyrim i byrosë për dëmet nga baza e sigurimit kufitar dhe detyrimet e Fondit të 
kompensimit.  
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8. Në kërkesat për dëmshpërblim nga sistemi i kartonit ndërkombëtar të sigurimit 
zbatohen procedura dhe afate të posaçme sipas Marrëveshjes së Kretës.  

 
Neni 27 

Trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim 
 
1. BQK-ja nxjerr rregullore për procedurat e trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim 

nga sigurimi i autopërgjegjësisë, dispozitat e së cilës janë të detyrueshme për 
siguruesin. 

2. BQK-ja mbikëqyr funksionimin e procedurave të trajtimit të dëmeve nga siguruesi 
për të garantuar mbrojtjen e palës së dëmtuar dhe të siguruarve.  

3. BQK-ja ndërmerr masa administrative ndaj siguruesit për shkeljen e dispozitave të 
këtij neni, si më poshtë, të:  
3.1. shpallë në mjetet e informimit, me shpenzime të siguruesit, të dhëna lidhur 

me sjelljet jo korrekte të siguruesit përgjegjës në trajtimin e dëmeve;  
3.2. tërheq miratimin për anëtarët e organeve drejtuese të siguruesit sigurimit, 

tërheq përkohësisht ose përfundimisht licencën për kryerjen e veprimtarisë 
në lëmin e sigurimeve të detyrueshme.  

 
Neni 28 

Zbatimi i këtij ligji në raport me ligjet tjera 
 
1. Dispozitat e nenit 26 dhe 27 të këtij ligji zbatohen edhe në rastet e dëmshpërblimit 

për të cilat është përcaktuar detyrimi i Byrosë të cilat paguhen nga fondi i 
kompensimit.  

2. Në përmbushjen e detyrimeve të dëmshpërblimit dhe në kontratën e sigurimit, 
zbatohet legjislacioni me të cilin rregullohen marrëdhëniet e detyrimeve nga 
shkaktimi i dëmit dhe kontrata e sigurimit, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar 
ndryshe.  

 
KREU III 

BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT 
 

Neni 29 
Byroja Kosovare e Sigurimit 

 
1. Byroja Kosovare e Sigurimit është organizatë profesionale me cilësinë e personit 

juridik e themeluar për qëllime jofitimprurëse. Qeveria e Republikës së Kosovës i 
njeh këtij institucioni statusin e Byrosë nacionale të sigurimit me të drejta të 
pakufizuara në cilësi të Byrosë pagesë dhe Byrosë trajtuese, që garanton 
përmbushjen e të gjitha detyrimeve nga sistemi i kartonit ndërkombëtarë të sigurimit.  

2. Anëtarë i Byrosë mund të jetë vetëm siguruesi i licencuar për sigurime të 
detyrueshme nga neni 1 i këtij ligji. Siguruesi nuk mund të ushtrojë veprimtarinë e 
sigurimit të detyrueshëm të autopërgjegjësisë pa qenë anëtar i Byrosë.  

3. Kontributi fillestar i siguruesit për anëtarësim, përcaktohet në statutin e Byrosë dhe 
është i detyrueshëm për t’u paguar në favor të saj.  
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4. Byroja autorizon anëtarin e saj për të lëshuar kartonin e gjelbër, vetëm pas 
përmbushjes së detyrimeve sipas dispozitave ligjore, nënligjore dhe të gjitha 
kritereve të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe në përputhje me rregullat 
e sistemit të kartonit të gjelbër.  

5. Byroja është përfaqësuese kombëtare në Këshillin e Byrove dhe është përgjegjëse 
për të gjitha detyrimet që rrjedhin nga anëtarësimi në sistemin e kartonit të gjelbër.  

6. Byroja kryen funksionin e Fondit të Kompensimit për pagesën e dëmeve të 
parashikuara me këtë ligj, me mjetet nga Fondi i Kompensimit.  

7. Organizimi dhe funksionimi i Byrosë përcaktohet në statutin e saj. Buxheti i 
Byrosë miratohet në muajin dhjetor nga Asambleja e Përgjithshme me pëlqimin 
paraprak të BQK-së.  

8. Byroja mbikëqyret nga BQK-ja, e cila përcakton me rregullore të veçantë rregullat 
dhe standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes.  

9. Raporti vjetor financiar i Byrosë i nënshtrohet kontrollit dhe vërtetimit ligjor nga 
një kompani audituese e licencuar. Për auditimin e Byrosë zbatohen kushtet dhe 
kriteret e auditimit të siguruesit.  

10. Byroja i paraqet BQK-së raport vjetor përkitazi me ushtrimin e autorizimeve 
publike më së largu deri më 30 prill të vitit vijues.  

11. Byroja është e detyruar të njoftojë BQK-në menjëherë, kur ka dijeni për shkelje të 
siguruesve, sipas përcaktimeve të nenit 37 të këtij ligji si dhe është e detyruar të 
dërgojë, pranë BQK-së, të gjitha të dhënat që disponon për shkeljet e siguruesve.  

 
Neni 30 

Organet drejtuese të Byrosë 
 
1. Organet drejtuese të Byrosë janë:  

1.1. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve,  
1.2. Këshilli Administrativ;  
1.3. Drejtori Ekzekutiv.  

2. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve përbëhet nga përfaqësues të siguruesve 
anëtarë të Byrosë. Çdo sigurues, anëtar i Byrosë, përfaqësohet me një votë në 
mbledhjet e Asamblesë.  

3. Këshilli Administrativ i Byrosë përbëhet nga gjashtë (6) anëtarë: katër (4) anëtarë 
të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, Drejtori Ekzekutiv i Byrosë sipas 
detyrës zyrtare si dhe një (1) anëtar, pa të drejtë vote, i zgjedhur nga BQK-ja. 
Zgjedhja e kryetarit të Këshillit Administrativ bëhet sipas procedurave të 
përcaktuara në statutin e Byrosë.  

4. Drejtori Ekzekutiv i Byrosë emërohet nga Asambleja e Përgjithshme, me 
miratimin paraprak të BQK-së. Drejtori Ekzekutiv i Byrosë zgjidhet për një 
periudhë katër (4) vjeçare, me të drejtë riemërimi edhe vetëm për një mandat.  

5. Kompetencat, detyrat e organeve drejtuese të Byrosë dhe forma e organizimit të saj 
përcaktohen me statutin e Byrosë i cili aprovohet nga Asambleja e Përgjithshme, 
me pëlqim paraprak nga BQK-ja.  
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Neni 31 
Fondi Garantues i Kartonit të Gjelbër 

 
1. Fondi garantues i kartonit të gjelbër administrohet nga Byroja dhe ka për qëllim 

garantimin e detyrimeve financiare që rrjedhin nga anëtarësimi në sistemin e 
kartonit të gjelbër dhe marrëveshjet e tjera ndërkombëtare nga kjo lëmi.  

2. Çdo anëtar i Byrosë, i autorizuar për të lëshuar kartonin e gjelbër apo certifikatë 
tjetër sigurimi të autopërgjegjësisë me shtrirje mbulese siguruese jashtë territorit të 
Kosovës, duhet të depozitojë një garanci bankare pranë një banke të licencuar nga 
BQK-ja, në favor të Byrosë, në shumën që përcaktohet nga Këshilli Administrativ 
me pëlqimin paraprak të BQK-së.  

3. Kontributi i çdo anëtari në Fondin garantues të kartonit të gjelbër, afatet për 
derdhjen e mjeteve, procedura e rinovimit, si dhe afatet e rivendosjes miratohen 
çdo vit nga BQK-ja, pasi paraprakisht është aprovuar nga Asambleja e 
Përgjithshme e anëtarëve.  

4. Fondi garantues i kartonit të gjelbër përdoret:  
4.1. në rastet e mos përmbushjes së detyrimeve financiare të një anëtari të 

byrosë, përgjegjës për pagesën e detyrimeve, sipas rregullave të sistemit të 
kartonit të gjelbër;  

4.2. për pagesën e dëmeve të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Kosovës, 
në rastin kur dëmi është shkaktuar nga mjeti motorik i regjistruar në Kosovë, i 
pajisur me kartonin e gjelbër apo me certifikatë tjetër sigurimi false, për të 
cilin Byroja është përgjegjëse sipas rregullave të sistemit të kartonit të gjelbër 
apo marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare nga kjo lëmi; dhe  

4.3. në rastet tjera me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të anëtarëve.  
5. Fondi Garantues i kartonit të gjelbër nuk përfshihet në llogaritjen e Fondit 

Garantues të siguruesit sipas përcaktimeve të ligjit që rregullon veprimtarinë e 
sigurimit në Kosovë.  

 
KREU IV 

FONDI I KOMPENSIMIT 
 

Neni 32 
Fondi i Kompensimit 

 
1. Fondi i Kompensimit administrohet nga Byroja dhe ka për qëllim pagesën e 

dëmeve në territorin e Republikës së Kosovës, sipas dispozitave të neneve 18, 19, 
20, 21, dhe 22 të këtij ligji.  

2. Siguruesit të cilët ushtrojnë veprimtari në sigurimin e detyrueshëm në territorin e 
Republikës së Kosovës, janë të detyruar të kontribuojnë çdo tre (3) muaj 
financiarisht në fondin e kompensimit, në përpjesëtim të drejtë me primet e 
realizuara në këto lloj sigurimesh në tre mujorin paraardhës.  

3. Burimet tjera të fondit të kompensimit rrjedhin nga:  
3.1. arkëtime prej rimbursimit në procedurat e regresit;  
3.2. kontributet shtesë të siguruesve, kur fondi i parashikuar rezulton të jetë i 

pamjaftueshëm për të kryer pagesat sipas paragrafit 1., të këtij neni;  
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3.3. rimbursimet nga pronarët e mjeteve motorike të pasiguruara për të cilët 
fondi i kompensimit ka paguar dëmshpërblim;  

3.4. të ardhurat nga investimi i mjeteve të fondit të kompensimit;  
3.5. burimet e tjera, të cilat nuk ndalohen me ligj.  

4. BQK-ja, me propozimin e Byrosë, vendos çdo vit shumën e kontributeve sipas 
paragrafit 2. dhe nën-paragrafit 3.2. të këtij neni, si dhe afatin brenda të cilit duhet 
të bëhet derdhja e mjeteve.  

5. Kërkesat e regresit nga sigurimet shëndetësore, invalidore dhe pensionale nuk 
mund t’i parashtrohen fondit të kompensimit.  

6. Shtetasve të huaj u njihet e drejta në dëmshpërblim për dëmet që paguhen nga 
fondi i kompensimit, përveç në rastet kur kjo e drejtë nuk u njihet shtetasve 
kosovar me ligjin e shtetit të cilit i përket i dëmtuari.  

7. Fondi i kompensimit mbahet i veçantë në llogaritë e përcaktuara nga BQK-ja, 
brenda territorit të Republikës së Kosovës. Fondi i kompensimit mund të 
investohet në letra me vlerë të Qeverisë dhe depozita bankare.  

8. Byroja i paraqet për miratim BQK-së rregulloren për administrimin e fondit 
garantues dhe Fondit të kompensimit. BQK-ja nxjerr rregulla shtesë për mënyrën e 
mbajtjes dhe të përdorimit të aktives në mbulim të këtyre fondeve.  

9. Byroja i paraqet BQK-së çdo muaj raportin për gjendjen e aktives në mbulim të 
fondit garantues dhe fondit të kompensimit.  

10. Byroja është e detyruar të njoftojë menjëherë BQK-në, kur siguruesi vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji përkitazi me detyrimet e financimit të fondit 
garantues dhe fondit të kompensimit.  

11. Kur siguruesi nuk ka zbatuar detyrimet e parashikuara në këtë ligj për financimin e 
fondeve, BQK-ja i revokon siguruesit licencën për veprimtarinë e sigurimit të 
detyrueshëm.  

 
Neni 33 

Të dhënat statistikore dhe të dhëna të tjera 
 
1. Siguruesit dhe Byroja, kanë për detyrim që të mbledhin, përpunojnë dhe mbajnë të 

dhëna statistikore dhe të dhëna të tjera për sigurimet e detyruara.  
2. Të dhënat statistikore në paragrafin 1. të këtij neni, janë të dhëna që kryesisht kanë 

të bëjnë me të siguruarit, mjetet motorike, kontratat e sigurimit, rastet e siguruara, 
të dëmtuarit, dëmet në trajtim dhe të paguara.  

3. Siguruesit dhe Byroja janë të detyruara të përpunojnë të dhënat nga paragrafi 1. të 
këtij neni sipas standardeve statistikore dhe në përputhje me Ligji nr. 03/L-172, Për 
Mbrojtjen e të dhënave personale.  

4. Byroja, me pëlqimin e BQK-së përcakton përmbajtjen dhe formën e të dhënave 
nga paragrafi 1. të këtij neni, si dhe mënyrën dhe afatet për dërgimin, trajtimin dhe 
përpunimin e tyre.  
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KREU V 
QENDRA INFORMATIVE E SIGURIMEVE 

 
Neni 34 

Qendra informative e sigurimeve 
 
1. Për dhënien e statistikave të besueshme, standardizimin e praktikave, shmangien e 

rasteve të mashtrimit dhe realizimin e procedurave të dëmshpërblimit të palës së 
dëmtuar në kohën dhe në masën e duhur, në kuadër të Byrosë, organizohet qendra 
informative për sigurime të detyrueshme, e cila: 
1.1. krijon një bazë elektronike për ruajtjen e të dhënave të dërguara nga 

siguruesit për sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë;  
1.2. mbledh dhe ruan të dhënat e mjeteve motorike të regjistruara në Republikën 

e Kosovës, të cilat i vihen në dispozicion nga autoritetet përkatëse, duke 
kompletuar këto të dhëna me të dhënat e siguruara, sipas nën-paragrafit 1.1 
të këtij paragrafi;  

1.3. mbledh dhe ruan të dhëna nga kontratat për të gjitha llojet e sigurimit të 
detyrueshëm, përfshirë kartonin e gjelbër dhe kontratat e sigurimit kufitar. 
Të dhënat sipas këtij paragrafi, përmbajnë numrin e kontratës, emrin e 
siguruesit, emrin e të siguruarit, datën e fillimit dhe të mbarimit të kontratës, 
markën, tipin dhe numrin e shasisë së mjetit, targa e mjetit, si dhe të dhëna 
të tjera në kuptim të udhëzimit të nxjerr nga BQK-ja;  

1.4. mbledh dhe ruan të dhëna për siguruesit që ofrojnë sigurim të detyrueshëm;  
1.5. mbledh dhe ruan të dhëna për dëmet për të gjitha llojet e sigurimit të 

detyrueshëm të azhurnuara në baza ditore;  
1.6. mbledh dhe ruan të dhënat për mjetet motorike të përjashtuara nga detyrimi 

për sigurim të përgjegjësisë ndaj palëve të treta, si dhe të dhëna për 
autoritetet përgjegjëse për pagesën e dëmeve që shkaktohen nga këto mjete 
motorike. 

1.7. Siguruesit detyrohen të furnizojnë qendrën informative me të dhënat e 
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, për çdo kontratë të sigurimit të 
detyrueshëm, me përjashtim të rasteve kur BQK-ja vendos ndryshe.  

1.8. Qendra Informative mbledh, përpunon dhe i ruan këto të dhëna dhe ua vë në 
dispozicion personave të autorizuar, sipas kushteve dhe procedurave të 
përcaktuara në këtë ligj dhe aktet e tjera përcjellëse. Periudha kohore që 
duhet të ruhen të dhënat e përmendura në paragrafin 1. të këtij neni është 
dhjetë (10) vjet, nga data e përfundimit të regjistrimit të të dhënave.  

1.9. Në rastin e përpunimit të të dhënave personale zbatohet Ligji nr. 03/L-172 
për mbrojtjen e të dhënave personale  

1.10. Siguruesit kontribuojnë financiarisht për ngritjen dhe funksionimin e 
qendrës informative.  

 
Neni 35 

Qasja në informacione nga pala e dëmtuar 
 
1. Qendra informative e sigurimeve duhet t’ua mundësojë dhënien dhe përdorimin e 

të dhënave të grumbulluara sipas këtij ligji, të gjitha palëve të dëmtuara, 
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përfaqësuesve të tyre si dhe personave të tjerë që kanë interes për të dhëna në 
procedurën e dëmshpërblimit. Qendra ofron këto të dhëna:  
1.1. emrin, selinë dhe adresën e siguruesit përgjegjës;  
1.2. numrin e policës së sigurimit dhe kohëzgjatjen e sigurimit;  
1.3. emrin, selinë dhe adresën e përfaqësuesit të dëmeve të siguruesit përgjegjës.  

2. Qendra informative duhet të japë të dhëna për identitetin dhe adresën e pronarit ose 
të drejtuesit të mjetit motorik, në rastin kur pala e dëmtuar ka një interes të 
ligjshëm për këtë.  

3. Për të dhënat nga paragrafi 1. i këtij neni, që i referohen policave të sigurimit të 
kontraktuara jashtë Republikës së Kosovës ose për mjetet motorike të regjistruara 
jashtë Republikës së Kosovës, qendra informative duhet të sigurojë të dhënat e 
nevojshme nga qendrat informative të vendit përkatës. Me kërkesën e qendrave 
informative të vendeve të huaja, qendra informative është e detyruar t’i japë të 
dhënat që disponon, përveç rasteve të parapara ndryshe me ligj të veçantë.  

4. Kur qendra informative nuk ka të dhëna për identitetin ose adresën e personave ose 
për emrin dhe selinë e siguruesit, sipas dispozitave të këtij neni, këto të dhëna i 
siguron me anë të një kërkese drejtuar siguruesit përgjegjës ose autoriteteve 
kompetente për mbajtjen e këtyre të dhënave.  

5. Për marrjen e informatave sipas këtij neni, pala e dëmtuar duhet të parashtrojë 
kërkesë në formën e përcaktuar, ndërsa qendra informative është e detyruar të japë 
informacionin e kërkuar me të cilin disponon, jo më vonë se shtatë (7) ditë pune 
nga data e pranimit të kërkesës.  

 
Neni 36 

Qasja në informacione nga siguruesit, autoritetet publike dhe këmbimi 
i këtyre të dhënave me qendrën informative 

 
1. Siguruesit të cilët ofrojnë sigurim të detyrueshëm, raportojnë për kontratat e 

lidhura dhe për ato të cilave u ka përfunduar afati, sipas rregullave dhe 
procedurave të përcaktuara nga BQK-ja. 

2. Autoritetet përgjegjëse për monitorimin e trafikut, kalimit kufitar dhe shërbimit 
doganor duhet të furnizojnë qendrën informative me të dhënat e parashikuara sipas 
këtij ligji.  

3. Qendra informative duhet t’u japë autoriteteve përgjegjëse, nga paragrafi 2. të këtij 
neni, informacion të përditësuar për mjetet motorike dhe të tjera të transportit, të 
cilat nuk kanë sigurim valid ose për të cilat ka skaduar kontrata e sigurimit të 
detyrueshëm.  

4. Autoritetet përgjegjëse, nga paragrafi 2. të këtij neni, duhet të marrin masa për 
ndalimin e menjëhershëm të lëvizjes së mjeteve të pasiguruara.  

5. Format, mënyrat dhe afatet e shkëmbimit të informacionit dhe të bashkëpunimit 
sipas këtij neni duhet të përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerr nga ministritë 
kompetente dhe BQK-ja.  
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KREU VI 
MASAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 37 

Masat ndëshkimore për siguruesit 
 
1. BQK-ja shqipton dënime (sanksione), me gjobë nga pesëmijë (5.000) deri në 

dhjetëmijë (10.000) Euro ndaj siguruesit kur kontraktuesit respektivisht të 
siguruarit nuk i vihen në dispozicion kushtet e përcaktuara në paragrafin 4. të nenit 
7 të këtij ligji.  

2. Në rastin e shkeljeve të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, BQK-ja shqipton, 
gjithashtu, gjobë nga njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro për drejtorin e 
siguruesit.  

3. BQK-ja shqipton gjobë, nga dhjetëmijë (10.000) deri në pesëmbëdhjetëmijë 
(15.000) Euro ndaj siguruesit kur siguruesi:  
3.1. zbaton kushte sigurimi si dhe tarifa primesh, në kundërshtim me nenin 8 të 

këtij ligji;  
3.2. ushtron veprimtari në sigurimet e detyrueshme pa qenë anëtare e Byrosë;  
3.3. nuk paguan kontribute të përcaktuara për fondin garantues të kartonit të 

gjelbër dhe fondit të kompensimit, në përputhje me nenet 31 dhe 32 të këtij 
ligji.  

4. BQK-ja shqipton gjobë nga tremijë (3.000) deri në pesëmijë (5.000) për personat 
përgjegjës të siguruesit, në rast të shkeljeve të paragrafit 3. të këtij neni.  

5. BQK-ja shqipton gjobë nga pesëmijë (5.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro ndaj 
siguruesit, kur siguruesi:  
5.1. refuzon ofertën për lidhjen e kontratës së sigurimit në kundërshtim me nenin 

7 të këtij ligji;  
5.2. fillon të zbatojë kushtet e sigurimit dhe tarifat e primeve në kundërshtim me 

nenin 8 të këtij ligji;  
5.3. nuk i jep një ofertë apo informacion të arsyetuar palës së dëmtuar, brenda 

afateve të përcaktuara në nenin 26 të këtij ligji;  
5.4. nuk i paguan palës së dëmtuar pjesën e dëmit jokontestues – paradhënien në 

përputhje me dispozitat e paragrafit 4. të nenit 26 të këtij ligji;  
6. Në rast të konstatimit të shkeljeve të përcaktuara në paragrafin 5. të këtij neni, 

BQK-ja shqipton gjobë nga pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro edhe ndaj 
personave përgjegjës të siguruesit.  

7. BQK-ja shqipton gjobë nga pesëmijë (5.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro ndaj 
siguruesit, në rast të refuzimit të kontributit financiar dhe furnizimit me të dhëna, 
të parashikuara me dispozita të këtij ligji.  

8. BQK-ja shqipton gjobë nga pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro për 
personat përgjegjës të siguruesit në rast të shkeljeve të paragrafit 7. të këtij neni.  

 
Neni 38 

Masat ndëshkimore për Byronë 
 
1. BQK-ja shqipton gjobë nga njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro ndaj 

drejtorit ekzekutiv të Byrosë, kur:  
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1.1. nuk i jepet një ofertë apo njoftim i arsyetuar palës së dëmtuar brenda afateve 
të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 26 të këtij ligji, ku Byroja është e 
detyruar të paguajë kompensimin sipas këtij ligji;  

1.2. nuk i paguan palës së dëmtuar pjesën jokontestuese të dëmit, respektivisht 
paradhënien sipas paragrafit 4. të nenit 26 të këtij ligji;  

1.3. nuk menaxhon dhe përdor fondin e kompensimit dhe fondin garantues, sipas 
mënyrës së përcaktuar me këtë ligj, rregullore apo udhëzime përkatëse;  

2. Në rast të shkeljeve të paragrafit 1. të këtij neni, BQK-ja shqipton gjobë nga njëmijë 
(1.000) deri (3.000) Euro edhe ndaj personave të tjerë përgjegjës të Byrosë.  

3. BQK-ja shqipton gjobë, në shumën nga njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) 
Euro, ndaj Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë, kur:  
3.1. nuk njofton BQK-në, sipas detyrimeve të parapara në paragrafin 10. të nenit 

32 të këtij ligji;  
3.2. nuk i vë në dispozicion palës së dëmtuar apo çdo pale tjetër, të përfshirë në 

aksident informacionin e disponueshëm, dhe nuk i mundëson përdorimin e 
këtij informacioni në përputhje me parashikimet e këtij ligji.  

4. Në rast të shkeljeve sipas paragrafit 3. të këtij neni, BQK-ja shqipton gjobë nga 
pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) edhe ndaj zyrtarëve përgjegjës të Byrosë.  

 
Neni 39 

Ndëshkimet ndaj pronarit të mjetit motorik 
 
1. Personi fizik gjobitet me dyqind (200) ndërsa personi juridik me pesëqind (500) 

kur në cilësinë e pronarit të mjetit motorik, shkel dispozitat e nenit 3 dhe 5 të këtij 
ligji.  

2. Gjobat sipas paragrafit 1. të këtij neni do të shqiptohen nga organet kompetente.  
 

Neni 40 
Ndëshkimet ndaj drejtuesit të mjetit motorik 

 
1. Drejtuesi i mjetit motorik gjobitet me pesëdhjetë (50) deri në njëqind (100) Euro, 

kur nuk i vë në dispozicion personit të autorizuar policën e sigurimit apo ndonjë 
dokument vërtetues të sigurimit të autopërgjegjësisë.  

2. Kur drejtuesi i mjetit motorik me targa të huaja nuk është i pajisur me policën e 
sigurimit kufitar, gjobitet me njëqindepesëdhjetë (150) Euro.  

3. Gjobat sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni do të shqiptohen nga organet 
kompetente.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 41 
Harmonizimi me dispozitat e këtij ligji 

 
1. Siguruesi i cili ushtron veprimtari në fushën e sigurimit të detyrueshëm motorik, 

është i detyruar të harmonizojë kushtet e sigurimit me dispozitat e këtij ligji, 
brenda tre (3) muajve nga hyrja në fuqi e ligjit.  
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2. BQK-ja mbikëqyrë funksionimin e qendrës informative, në përputhje me dispozitat 
e këtij ligji, dhe siguron themelimin e kësaj qendre informative brenda një (1) viti 
nga hyrja në fuqi e ligjit.  

 
Neni 42 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, BQK-ja nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij 
ligji në afat prej tre (3) muaj. 
 

Neni 43 
Shfuqizimi 

 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet çdo dispozitë e rregullores së 
UNMIK-ut 2001/25 që rregullon sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë si dhe 
aktet nënligjore të BQK-së “Për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve motorike për 
përgjegjësinë ndaj personave të tretë” kur janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 44 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hynë në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës 
 
Ligji Nr. 04/L-018 
23 qershor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-003-2011, datë 05.07.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 4 / 14 KORRIK 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (h) 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 përcaktimit të parimeve dhe kushteve me të cilat rregullohet sektori i 
sigurisë në rrugë të harmonizuar me përvojat më të mira ndërkombëtare. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR SIGURINË NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 
 

KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
1. Qëllimi 

 
Neni 1  

 
1.1. Me këtë ligj përcaktohen bazat kryesore të ndërsjella te marrëdhënieve dhe 

sjelljeve të pjesëmarrësve si dhe subjekteve tjera në komunikacionin rrugor, 
kushtet bazë që duhen ti përmbushin rrugët shikuar në zhvillimin e 
komunikacionit rrugor, sistemi i shenjave të komunikacionit, dhe shenjat që 
japin personat e autorizuar zyrtar, detyrat në rast aksidentit në komunikacion 
rrugor, përgatitja e kandidatëve për shofer, dhënia e provimit për shofer, si dhe 
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kushtet për të fituar të drejtën për drejtimin e mjetit; mjetin tërheqës, pajisjet dhe 
pajimet të cilat duhen ti kenë mjetet,dimensionet, masa e përgjithshme dhe 
ngarkesa boshtore e mjetit si edhe kushtet të cilat duhet ti plotësoj mjeti në 
komunikacion.  

1.2. Me komunikacion në rrugë sipas këtij ligjit nënkuptojmë lëvizjen e mjeteve, 
këmbësorëve, si dhe pjesëmarrësve tjerë në komunikacionin në rrugë publike 
dhe të pa kategorizuar të cilat shfrytëzohen për komunikacion publik.  

1.3. Në kuadër të fushëveprimit të këtij ligji zbatohet ligji në fuqi për kundërvajtjet 
përveç nëse është përcaktuar ndryshe me këtë ligj.  

 
Neni 2 

 
2.1. Mbikëqyrjen, administrimin dhe zbatimin e Ligjit mbi sigurinë në komunikacionin 

rrugor e bën Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit, Shërbimi 
Policor i Kosovës dhe autoritetet tjera përgjegjëse, në përputhje me kompetencat e 
këtij Ligji.  

2.2. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe Shërbimi Policor i 
Kosovës janë autoritet për të mbikëqyrë administrimin e komunikacionit rrugor 
në rrugë publike, përveç rrugëve lokale në kuadër të kompetencave të tyre.  

2.3. Kuvendet Komunale dhe Shërbimi Policor i Kosovës janë autoritet për të 
mbikëqyrë administrimin e komunikacionit rrugor në rrugët publike lokale në 
kuadër të kompetencave t tyre.  

2.4. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe Kuvendet Komunale, 
kanë të drejtë që të urdhërojnë ndryshimin e organizimit të komunikacionit, nëse 
është në interes të përgjithshëm të publikut ose kërkesave të komunikacionit 
transit në përputhje me kompetencat e këtij Ligji.  

2.5. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, duke pasur parasysh 
nevojën për mbrojtje adekuate të rrugëve nga dëmtimi dhe rritjes të sigurisë 
brenda periudhës kur është komunikacioni i ngarkuar, mund të paraqet me anë të 
një akti nënligjor, kufizime periodike të lëvizjes në rrugë ose të ndaloj lëvizjen e 
kategorive të caktuara të mjeteve. 

2.6. Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit bashkëpunon me 
Shërbimin Policor të Kosovës, duke pasur parasysh në mënyrë të veçantë:  
a) shtimin e sigurisë në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion,  
b) shfrytëzimin efikas të rrugëve publike dhe do të përkufizojnë me anë të një 

akti nënligjor, kushtet specifike të administrimit të komunikacionit rrugor 
dhe mbikëqyrjen e atij administrimi.  

2.7. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe Kuvendet Komunale 
në përputhje me rregullat e këtij ligji rregullojnë komunikacionin në 
kompetencat e tyre ashtu që përcaktojnë:  
a) rrugët me përparësi kalimi,  
b) komunikacionin me një përkatësisht në dy drejtime,  
c) sistemin teknik të rregullimit të komunikacionit,  
d) kufizimin e shpejtësisë së lëvizjes,  
e) komunikacionin e këmbësoreve, biçiklistëve, çiklomotorave, qerreve, 

kalërimi (ngitja) dhe udhëheqja e kafshëve,  
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f) hapësirat e parkimit dhe mënyra e parkimit,  
g) zona e komunikacionit te qetë,  
h) bllokimi i autobusëve, mjeteve transportuese, mjeteve bashkangjitëse dhe 

makinave të punës, në vende të cilat nuk janë destinuar për parkimin e llojit 
të tyre dhe mënyra e zhbllokimit të këtyre mjeteve,  

i) vendosja dhe mirëmbajtja e rrethojës mbrojtëse për këmbësor në vende të 
rrezikshme,  

j) zonat e këmbësoreve, drejtimet e sigurta për lëvizjen e fëmijëve shkollor, 
masat e veçanta teknike për sigurimin e këmbësorëve dhe biçiklistave në 
afërsi të enteve mësimore, shëndetësore dhe enteve tjera, fushave sportive, 
çerdheve të fëmijëve, kinema e të ngjashme,  

k) largimin, e mjeteve të vjetruara, dëmtuara ose të papërdorura ose të 
ngjashme,  

l) hapësirat në të cilën kryhet: testimet e ngasjes, krosi, ngasjet sportive dhe të 
ngjashme,  

m) kushtet e lëvizjes së mjeteve për furnizim në zonat e komunikacionit të qetë 
dhe zonave të këmbësorëve.  

2.8. Përjashtimisht nga paragrafi 3 i këtij neni kur komunikacioni rregullohet në 
pjesët e rrugës rajonale, magjistrale, nevojitet edhe pëlqimi nga Ministria e 
Transportit dhe Telekomunikacionit.  

2.9. Punët e mbikëqyrjes dhe zhvendosja e mjeteve të cilat janë parkuar në 
kundërshtim me rregullat e parkimit të këtij ligjit, detyrat e drejtimit dhe 
kontrollimit të komunikacionit, kontrollimi i komunikacionit në zonat e qeta të 
komunikacionit dhe zonave të këmbësorëve, zbulimi i shkeljeve te kësaj 
dispozite të këmbësorëve dhe biciklistëve, matja e shpejtësisë së lëvizjes brenda 
zonave të banuara duke i vendosur në mënyrë fikse pajisjen matëse, si dhe 
mbikëqyrjen e traktorit, qerreve dhe mjeteve të cilat kyçen në komunikacion nga 
punishtet, përveç personave të autorizuar nga Shërbimi Policor i Kosovës mund 
ta kryejnë edhe personat e autorizuar nga Kuvendet Komunale ndërsa për rrugën 
magjistrale dhe rajonale kërkohet pëlqimi paraprak nga Ministria e Transportit 
dhe Post-Telekomunikacionit.  

2.10. Përfaqësuesit e Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe të 
Kuvendeve Komunale duhet nëse kërkohet nevoja në kërkesë të Shërbimit 
Policor të Kosovës të organizon njësit e komunikacionit të shkollave dhe njësit e 
komunikacionit për të rinjtë. Aftësimin e njësive mënyrën dhe kohën e 
përcakton Shërbimi Policor i Kosovës.  

2.11. Rregullimin e komunikacionit në kryqëzim dhe në vendet tjera, mbikëqyrjen e 
parkimit të mjeteve dhe përcaktimin e detyrave tjera të mbikëqyrjes, të mjeteve 
dhe shoferëve, mund ti kryejnë edhe përfaqësuesit e njësive shkollore të të rinjve 
të komunikacionit.  

2.12. Në hapësirat edhe në afërsi të shkollave, sigurimin e fëmijëve gjatë kalimit 
nëpër rrugë dhe në vendkalimin e këmbësoreve mund ta kryejnë edhe 
përfaqësuesit e njësive shkollore të komunikacionit.  

2.13. Gjatë kohës së kryerjes së detyrave nga paragrafi 11 dhe 12 të këtij neni, 
pjesëtarët e njësive shkollore dhe të rinjve të komunikacionit duhet të mbajnë 
rrobe - uniformen sipas rregullave të parapara. Programin dhe mënyrën e 
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aftësimit dhe veprimet e njësive shkollore e të rinisë së komunikacionit si edhe 
uniformen dhe shenjat e njësive shkollore dhe të rinisë së komunikacionit i 
përcakton Shërbimi Policor i Kosovës. 

2.14. Mbikëqyrjen e parkimit të mjeteve në të cilën parkimi është i kufizuar me 
kohëzgjatje e kryejnë përfaqësuesit e autoriteteve kompetente.  

2.15. Zyrtarët e autorizuar nga Kuvendet Komunale duhet të jenë të aftësuar për 
kryerjen e detyrave nga paragrafi 9 i këtij neni, janë të autorizuar të kërkojnë 
patentë shoferin, lejen e komunikacionit, nga pjesëmarrësit tjerë lejen e 
njoftimit, duhen të mbajnë rrobe, uniformën dhe të prezantoj kartelën zyrtare të 
identifikimit gjatë kryerjes së detyrës. Programin e aftësimit, kushtet të cilat 
duhet plotësojnë, pamja e rrobave - uniformes, kartela zyrtare e identifikimit dhe 
kushtet për bartjen e punëve përcaktohen nga Kuvendet Komunale me pëlqimin 
e Shërbimit Policor të Kosovës.  

 
Neni 3 

 
3.1. Përkufizimet e nocioneve të përdorura në këtë Ligj nënkuptojnë: 

1. “rrugë” nënkupton çdo rrugë publike dhe rrugë e pa kategorizuar në të cilën 
zhvillohet komunikacioni; 

2. “rruga publike” nënkupton një sipërfaqe me rëndësi të përgjithshme për 
komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara 
me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike; 

3. “autostradë” nënkupton rrugën publike e ndërtuar posaçërisht dhe e 
destinuar vetëm për lëvizjen e mjeteve motorike, e cila si autostradë është e 
shënuar me shenjë të posaçme komunikacion që ka dy shirita rrugorë të 
ndarë fizikisht,(brezin e gjelbër, rrethojën mbrojtëse etj.) për lëvizje nga 
drejtime të kundërta me gjerësi së paku 3,5 metra, varësisht nga 
konfiguracioni i terrenit - nga një shirit për ndalje emergjente me gjerësi së 
paku 2,5 metra, pa u kryqëzuar me rrugët tërthore më vijat hekurudhore ose 
tramvajit në nivel, në të cilën mundë të dilet vetëm me rrugët lidhëse 
publike përkatëse dhe të ndërtuar posaçërisht në shiritin përkatës të 
sipërfaqes rrugore të autostradës, dhe mundësohet rryma e sigurt e 
komunikacionit me shpejtësi prej së paku 80 km/h, dhe si e tillë është e 
shënuar me shenj të komunikacionit; 

4. ”Rrugë e shpejtë” nënkupton rrugën publike e destinuar për komunikacion 
të mjeteve motorike, me një ose me dy shirita rrugor të ndara, të gjitha 
kryqëzimet i ka mbi dy ose më tepër nivel me rrugët tërthore dhe binaret e 
trenit ose të tramvajit, me rregull nuk ka shirit të ndaljes emergjente dhe si e 
tillë është e shënuar me shenjë të komunikacionit; 

5. “rruga e rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike” nënkupton 
rrugën publike me së paku dy shirita komunikacioni të një gjerësie prej së 
paku 3,25 metra, ku mundësohet rryma e sigurt e komunikacionit të mjeteve 
me shpejtësi prej së paku 60 km/h nëpër të cilin mund të lëvizin vetëm 
mjetet motorike të cilat mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 60 
km/h dhe si e tillë është e shënuar me shenjën e paraparë të komunikacionit; 

6. “rrugë ndërkombëtare” nënkupton rrugën publike që, me akt 
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ndërkombëtar, është klasifikuar në rrjetin e rrugëve ndërkombëtare; 
7. “rrugë magjistrale” nënkupton rrugën publike zyrtarisht të kategorizuar si 

një rrugë magjistrale, që lidhë dy e më tepër qytete të mëdha dhe të cilat 
mund të shërbejnë si lidhje me territoret jashtë Kosovës; 

8. “rruga regjionale” nënkupton rrugën publike zyrtarisht të kategorizuar si 
një rrugë regjionale, që lidhë dy e më tepër qytete të mëdha; 

9. “rrugë lokale” nënkupton rrugën publike zyrtarisht të kategorizuar si një 
rrugë lokale, që lidhë hapësirat e banueshme brenda vendbanimeve të një 
komune; 

10. “rrugë e paklasifikuar” nënkupton çdo rrugë që nuk është rrugë publike, 
pronari i së cilës është një banor apo grup banorësh, dhe nuk është nën 
përgjegjësin e Ministrisë, por e cila jo zyrtarisht e shfrytëzuar nga 
këmbësorët, automjetet dhe mjeteve tjera lëvizëse që lëvizin anash në 
hapësirën e pashënuar; 

11. “rrugë e pashtruar ” nënkupton rrugën pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe 
pa shtresë rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka 
sipërfaqe të ndërtuar rruge; 

12. “Rrugë automobilistike (qarkulluese)” nënkupton pjesën e sipërfaqes 
rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore; 

13. “shiriti rrugor” nënkupton pjesën gjatësore të rrugës automobilistike, e 
destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më 
shumë shirita komunikacioni; 

14. “shirit i komunikacion” nënkupton pjesën gjatësore të shënuar apo e 
pashënuar e rrugës automobilistike, gjerësia e së cilës është e mjaftueshme 
për zhvillimin e komunikacionit normal të një rend mjetesh rrugore; 

15. “shiriti i komunikacionit për mjetet e ngadalshme” nënkupton pjesën 
gjatësore të shënuar e destinuar për mjete e rënda dhe mjetet tjera, të cilat me 
lëvizjen e ngadalshme zvogëlojnë rrjedhën (frekuencën) e komunikacion; 

16. “shiriti i komunikacionit për ndalje emergjente” nënkupton pjesën 
gjatësore të shënuar e rrugës në autostrada dhe në vende të caktuara në 
rrugët e një rangu më të lartë si dhe në tunele, galeri apo të ngjashme; 

17. “shiriti i komunikacionit për nxitim” nënkupton pjesën e rrugës 
automobilistike e destinuar për kyçje të mjeteve në rrjedhën e 
komunikacionit nga rruga dytësore, përkatësisht nga rrugët e tjera hyrëse 
nga objektet për gjatë rrugës (pompat e benzinës, vendet e caktuara për 
parkim, motelet etj.) pranë rrugës; 

18. “shiriti i komunikacionit për ngadalësim” nënkupton pjesën e rrugës 
automobilistike e destinuar për shkyçje të mjeteve nga rrjedha e 
komunikacionit në rrugë; 

19. “shiriti i biçiklistëve” nënkupton pjesën e rrugës, e destinuar për lëvizjen e 
biçikletave dhe çiklomotorve, që shtrihet përgjatë rrugës automobilistike 
dhe që është e shënuar me vijën gjatësore në rrugën automobilistike; 

20. “shtegu i biçiklistëve” nënkupton sipërfaqen e komunikacionit e ndërtuar 
dhe e destinuar për lëvizjen e biçikletave e çiklomotorve, që shtrihet 
përgjatë rrugës automobilistike dhe është e ndarë nga ajo dhe e shënuar me 
shenjën e caktuar të komunikacionit; 
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21. “trotuari” nënkupton sipërfaqen e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e 
këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën automobilistike ose është 
e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga; 

22. “vendkalimi i shënuar i këmbësorëve” nënkupton pjesën e sipërfaqes së 
rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën 
në fjalë e shënuar me shenja përkatëse; 

23. “ishulli i këmbësorëve” nënkupton sipërfaqen e ngritur ose të shënuar në 
një mënyrë tjetër, e cila gjendet në rrugën automobilistike dhe e cila është 
caktuar për qëndrim të përkohshëm të këmbësorëve, të cilët kalojnë nëpër 
rrugën për hyrjen ose daljen nga mjeti i cili kryen transportin publik;  

24. ”Zonë e TMK-ës” nënkupton një sipërfaqe apo gjatësi rruge afër 
kazermave të TMK-së, ku ndalohet ndalja e automjeteve me targa civile dhe 
automjeteve me targa tjera qoftë të regjistruara në Kosovë apo edhe në 
ndonjë vend të huaj, pa leje speciale apo autorizim të veçantë;  

25. “zona e këmbësorëve “nënkupton sipërfaqen e ndërtuar të komunikacionit 
në rend të parë e destinuar për lëvizjen e këmbësorëve, në të cilin ju 
ndalohet lëvizja e mjeteve motorike, përveç atyre me leje të veçantë; 

26. ”zonë e banuar (Vendbanim)” nënkupton hapësirën në të cilën rreshtat ose 
bashkësitë e ndërtesave gjenden në një anë apo në të dy anët e rrugës, duke 
dhënë pamjen e një rruge dhe kufijtë e së cilës janë të shënuar me shenja të 
komunikacionit të shënimit të vendeve të banuara; 

27. “zona e komunikacionit të qetë” nënkupton zonën e një qendre të banuar, 
e shënuar me shenjë të përkatëse të komunikacionit, në të cilën mjetet nuk 
duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se sa lëvizja e këmbësorit dhe në 
të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën; 

28. “kryqëzim” nënkupton sipërfaqen në të cilën kryqëzohen ose lidhen 
(bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e 
komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me 
lidhjen e rrugëve; 

29. “vendndalim i autobusit” nënkupton pjesën e një sipërfaqeje të rrugës, e 
destinuar për ndaljen e tramvajeve, përkatësisht autobusëve për të hyrë dhe 
dal udhëtarët dhe që është e shënuar me shenjë përkatëse të komunikacionit; 

30. “mjet i zjarrfikëseve“ nënkupton mjetin motorik dhe bashkangjitës i 
destinuar për fikjen e zjarrit;  

31. “mjet” nënkupton çdo mjet transporti i destinuar për të lëvizur nëpër rrugë, 
përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe të 
mjeteve transportuese të fëmijëve;  

32. “mjet special” nënkupton mjetin me veprim motorik ose mjet bashkangjitës 
i një destinimi të veçantë (transportimi i ngarkesave speciale apo bartja 
speciale e njerëzve që për nga veçoritë dhe karakteristikat, bënë pjesë në 
njërën prej kategorive ose llojeve të mjeteve me lëvizje motorike të cilat 
përdoren për polici, siguri e zjarrfikësve, TMK e të ngjashme (kombinim i 
veturave ose bashkangjitëse); 

33. “makinë pune” nënkupton mjetin me veprim motorik ose mjeti 
bashkangjitës në të cilën janë instaluar veglat dhe pajisjet për kryerjen e 
punimeve dhe me të cilën masa më e madhe e lejuar është e barabartë me 
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masën e mjetit (p.sh. vinçi etj.), kurse për nga veçoritë dhe karakteristikat 
bën pjesë në njërën prej kategorive ose llojeve të mjeteve me lëvizje 
motorike ose mjeteve bashkangjitëse; 

34. “mjet me veprim motorik” nënkupton çdo mjet që lëviz me fuqinë e 
motorit të vet, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë dhe mjeteve për 
lëvizjen e të hendikepuarve; 

35. “mjet motorik (automjet)” nënkupton mjetin me veprim motorik, destinim 
themelor i të cilit është bartja e personave dhe e sendeve rrugës ose tërheqja 
e mjeteve bashkangjitëse (tërheqësit), të destinuara për bartjen e personave 
dhe sendeve, përveç çiklomotorëve, traktorëve, motokultivatorëve dhe 
mjeteve të punës; 

36. “mjet pune” nënkupton mjetin me veprim motorik (kombajna, cilindri, 
kositësja, buldozeri, pirunari, gërmuesja etj.), destinim themelor i të cilit 
është ushtrimi i punimeve të caktuara me veglëri dhe pajisje të veta; 

37. “motokultivatori” nënkupton mjetin me veprim motorik i cili ka vetëm një 
bosht i konstruktuar për tërheqje, shtyrje, ose bartjen e veglave të 
ndërrueshme për punët e ndryshme bujqësore, përkatësisht të shërbej për 
vënien në lëvizje të atyre veglave apo tërheqjen e rimorkios; 

38. “traktori” nënkupton mjetin me veprim motorik, i konstruktuar për 
tërheqje, shtyrje apo bartje veglash të ndryshme, përkatësisht për të shërbyer 
për lëvizje të atyre veglave ose për tërheqje e rimorkiove; 

39. “shtojcë traktori” nënkupton një veglëri e zëvendësueshme për ushtrimin e 
punëve bujqësore e të tjera që tërheq, shtyn ose bartë traktori; 

40. “çiklomotori ” nënkupton mjetin me veprim motorik, me dy a tri rrotë, 
kapaciteti i punës së motorit i të cilit nuk është më i madh se 50 cm3 dhe që 
në rrugë të rrafshët, nuk mund të zhvillojë shpejtësi më të madhe se 50 km/h; 

41. “motoçikleta” nënkupton mjetin motorik me dy rrotë, me ose pa rimorkio 
anësore si dhe automjet me tri rrotë – në qoftë se masa e tij nuk është më e 
madhe se 400 kg; 

42. “vetura” nënkupton mjetin motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që, 
përveç ulëses së shoferit, ka më së shumti tetë ulëse; 

43. “autobusi” nënkupton mjetin motorik i destinuar për bartjen e personave që 
përveç ulëses së shoferit, ka më shumë se tetë ulëse; 

44. “trolejbusi” nënkupton mjetin e destinuar për mbartjen e personave që 
përveç ulëses së shoferit, ka më shumë se tetë ulëse dhe që për t’i dhënë 
motorit energji elektrike është i lidhur me përçuesin elektrik;  

45. “tramvaji” nënkupton mjetin me binar me lëvizje elektrike, i destinuar për 
transport publik që për t’i dhënë motorit energji elektrike është i lidhur me 
përçuesin elektrik;  

46. “mjet transporti” nënkupton çdo mjet motorik që është i destinuar për 
transportimin e ngarkesës (mallit);  

47. “mjet i kombinuar” nënkupton mjetin motorik i destinuar për mbartjen e 
personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 
3.500 kg;  

48. “biçikleta” nënkupton mjetin rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz 
vetëm me fuqinë e shoferit; 
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49. “mjet bashkangjitës” nënkupton mjetin rrugor i destinuar që të tërhiqet nga 
mjeti me veprim motorik i konstruktuar si rimorkio apo gjysmë-rimorkio; 

50. “rimorkio” nënkupton mjetin rrugor bashkangjitës i konstruktuar në atë 
mënyrë që masën e tërësishme nëpërmjet akseve të veta, ta mbartë mbi 
rrugën automobilistike; 

51. “gjysmë-rimorkio” nënkupton mjetin bashkangjitës pa boshtin e përparmë, 
i konstruktuar në atë mënyrë që pjesën e masës së tërësishme që bartet në 
mjetin tërheqës, nëpërmjet pjesës së vet të përparme me të cilën mbështetet 
në mjetin me veprim motorik tërheqës; 

52. “rimorkio e lehtë” nënkupton mjetin bashkangjitës masa më e madhe e 
lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg; 

53. “bashkësia e mjeteve” përbëhet prej mjeteve me veprim motorik dhe mjetet 
e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi; 

54. “qerre” nënkupton mjetin rrugor i destinuar për tërheqje me kafshë; 
55. “bartja” nënkupton masën e lejuar deri në të cilin mjeti rrugor lejohet të 

ngarkohet sipas deklaratës së prodhuesit të mjetit rrugor; 
56. “masa e mjetit“-nënkupton masën e mjetit të zbrazët me rezervar të plotë të 

karburantit si dhe me vegla e pajimet e obliguara për mjetin; 
57. “masa e përgjithshme” nënkupton masën e mjetit rrugor së bashku me 

masën e ngarkesës që transportohet me mjet, duke përfshirë edhe masën e 
personave që gjenden në mjet, si dhe masën e mjetit të bashkangjitur me 
ngarkesë, në qoftë se ai i është shtuar mjetit tërheqës; 

58. “masa me e madhe e lejuar”, nënkupton masën e mjetit së bashku me 
bartjen e mjetit; 

59. “ngarkim boshtor” nënkupton pjesën e masës së përgjithshëm me të cilin 
boshti i mjetit e ngarkon sipërfaqen e rrugës kur mjeti rrugor ndodhet në 
gjendje të palëvizshme; 

60. “pjesëmarrës në komunikacion” nënkupton personin që në çfarëdo 
mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor; 

61. “shofer” nënkupton pjesëmarrësin në komunikacion i cili në rrugë drejton 
mjetin rrugor; 

62. “këmbësor” nënkupton pjesëmarrësin në komunikacion, që nuk drejton 
mjetin rrugor e as që bartet në mjetin rrugor apo mbi mjet, personi i cili me 
fuqinë e vetë shtyn apo tërheq karrocë dore, qerre kafshësh apo mjetin me 
lëvizje me veprim motorik, mjetin transportues të fëmijëve, çikletën apo 
karrocën lëvizëse për njerëz të paaftë,personi me karrige lëvizëse, i cili e 
lëviz atë me fuqinë e vet ose me fuqinë e motorit, po qe se më atë rast lëviz 
me shpejtësinë e njeriut që ecë, dhe personi i cili rrëshqet me patina, me ski 
ose me saje apo udhëton me rrotëza, etj; 

63. “përball kalim” nënkupton kalimin me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i 
cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt; 

64. “tejkalimi” nënkupton kalimin me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz 
në të njëjtin kah; 

65. “anashkalim” nënkupton kalimin me mjetin pranë një mjeti të ndalur ose të 
parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit 
nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor; 



 
Ligji Nr. 02/L-70 për sigurinë në komunikacionin rrugor 

 645 

66. “Kolonë e këmbësorëve” nënkupton grupin e organizuar të këmbësorëve të 
udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre; 

67. “rrjedhë e komunikacionit“ nënkupton kolonën e shumë mjeteve të cilat 
nëpër rrugë lëvizin në të njëjtën kahe; 

68. “ndërrimi i shiritit të komunikacionit“ nënkupton kalimin me mjet prej 
një shiritit në shirit tjetër të komunikacionit për komunikacion në të njëjtin 
drejtim për shkak rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë;  

69. “pengimi i komunikacionit“ nënkupton veprimin në komunikacion me të 
cilin dikush në kundërshtim të rregullave të komunikacionit e detyron ta 
ndërroj mënyrën e deritanishme të pjesëmarrjes në komunikacion;  

70. “rrezikim i komunikacionit“ nënkupton mënyrën e tillë e sjelljes në 
komunikacion për shkak të cilës ka ardhur deri te rreziku i drejtpërdrejt për 
të shkaktuar aksidenti të komunikacionit;  

71. “dukshmëri e kufizuar“ nënkuptohet dukshmëria e kufizuar (zvogëluar), 
në përgjithësi prej muzgut deri në agim si dhe gjatë kushteve të vështira 
atmosferike nga agimi deri në muzg;  

72. “Kujdes i veçantë”(shtuar) - nënkupton kujdesin e shtuar dhe përshtatjen e 
sjelljes së pjesëmarrësit në komunikacion rrugor sipas kushteve dhe 
situatave në rrugë; 

73. “Mjet që lëvizë ngadalë” - nënkupton mjetin e pajisur me motor, dizajni i 
të cilit kufizon shpejtësinë maksimale të saj deri në 25 km/orë. Kjo nuk 
përfshin traktorin;  

74. “mjet i përdorur për qëllime speciale” - nënkupton mjetin e dizajnuar në 
mënyrë të veçantë për transportimin (lëvizjen), e njerëzve dhe mallrave, që 
përdorë Shërbimi Policor i Kosovës, Trupat Mbrojtëse të Kosovës, brigadat 
e zjarrfikëse, policia e burgut dhe të ngjashme;  

75. “gjysmë rimorkiatori”- nënkupton mjetin transportues i destinuar për 
tërheqjen e gjysmë-rimorkion;  

76. “mjet i vjetër” - bazuar në rregullore të veçantë, nënkupton mjetin i cili 
është i regjistruar si objekt muzeu ose është përfshirë në regjistrin qendror të 
materialeve kombëtare trashëgimore;  

77. “Autobus i shkollës” - nënkupton autobusin e dizajnuar për transportimin e 
fëmijëve vajtje-ardhje në shkollë, duhet të jetë i ngjyrosur në të portokalltë 
dhe i shënuar para dhe prapa me anë të tabelave drejtkëndore me tekst 
“autobus i shkollës”sipas rregullave të parapara;  

78. “Ndalje” - nënkupton çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në 
kohëzgjatje deri tre minuta,pos ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas 
shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni;  

79. “Parkimi” - nënkupton çdo ndërprerje të lëvizjes së mjetit në rrugë në 
kohëzgjatje më shumë se tre minuta, pos ndërprerjes e cila bëhet për të 
vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni;  

80. ”Ndalja emergjente”- nënkupton ndërprerjen e lëvizjes kur mjeti është i 
papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër; 

81. “Kthimi gjysmë-rrethor” – nënkupton kthimin e mjetit për 180 shkallë nga 
kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në drejtim të kundërt të 
lëvizjes;  
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82. “Lëshimi i mjetit” - nënkupton veprimin të cilin në kushtet e caktuara 
shoferi është i obliguar që të bëjë me ndaljen e mjetit, me zvogëlimin e 
shpejtësisë së lëvizjes, ose me ndërprerjen e veprimit të cilin e kryen me 
mjet, dhe atë në atë mënyrë që nuk e detyron shoferin e mjetit tjetër që me 
vrull ta ndërrojë drejtimin; 

83. “Kolona” - nënkupton rendin e së paku tri mjeteve që janë të ndaluara në 
rrugë apo që lëvizin në shiritin e njëjtë të komunikacion në të njëjtin kah, 
gjatë së cilës shpejtësia e lëvizjes së mjeteve dhe veprimin i shoferëve janë 
të kushtëzuar në mes vete dhe në mes nuk mundet të hyjë në mënyrë të 
papenguar mjeti tjetër;  

84. “Aksident i komunikacionit” - nënkupton aksidentin në rrugë në të cilin ka 
marrë pjesë më së paku një mjet në lëvizje në të cilin një apo më shumë 
persona kanë vdekur ose janë lënduar ose është shkaktuar dëm material. 
Nuk është aksident i komunikacionit ku makina e punës, motokulivatori, 
traktori ose qerrja të cilat lëvizin nëpër rrugët e pa kategorizuara ose gjatë 
kryerjes së punëve në lëvizje ka rrëshqitur nga rruga e pa kategorizuar, ose 
është rrokullisur ose është ndeshur me ndonjë pengesë natyrore, gjatë kësaj 
nuk merr pjesë ndonjë mjet tjetër ose këmbësori dhe në këtë ngjarje personit 
tjetër nuk i është shkaktuar dëm material;  

85. “Dëm materiale i vogël në aksidentin të komunikacion” - nënkupton 
dëmin e shkaktuar në objektet dhe në mjet, përveç pjesëve vitale për drejtim 
ose frenim pa të cilat mjeti nuk mund të lëviz në rrugë;  

86. “Patentë shoferi” - nënkupton dokumentin publik të cilin e lëshon organi 
kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar 
të mjeteve;  

87. ”Patentë shoferi ndërkombëtar”- nënkupton patentë shoferi ndërkombëtar 
të cilin e lëshon organi kompetent; 

88. “patentë shoferi i huaj“- nënkupton patentë shoferi dhe patentë shoferi 
ndërkombëtar të cilin e kë lëshuar organi kompetent te atij shtetit;  

89. “Leja e komunikacionit” - nënkupton dokumentin publik të cilin e lëshon 
organi kompetent dhe e cila dëshmon të drejtën e një mjetit që përcakton 
tabelat e regjistrimit dhe pronësinë e atyre tabelave, vetitë teknike, vetit dhe 
karakteristikat tjera, gjendja teknike e rregullt për të marrë pjesë në mënyrë 
të sigurt në komunikacion si dhe vlefshmërinë e tyre;  

90. “Libreza e mjetit” - nënkupton dokumentin publik të cilin e lëshon organi 
kompetent me të cilën dëshmohet pronësia e një mjetit të caktuar, vetit 
teknike, vetit dhe karakteristikat tjera;  

91. “Mjet bujqësor”- nënkupton mjetin që përdoret për nevojat e bujqësisë;  
92. “Licenca e shofer-instruktorit” - nënkupton dokumentin publik të cilën e 

lëshon MTPT dhe i cili dëshmon të drejtën për të aftësuar kandidatin për 
dhënien e provimit për shofer nga lënda mësimore të drejtuarit e mjetit 
motorik (pjesa praktike);  

93. “Muzgu” - përfshin periudhën e kohës prej gjysmë ore para perëndimit të 
diellit; 

94. “Agimi” - përfshin periudhën e kohës gjysmë ore mbas lindjes së diellit; 
95. “tahografi “ nënkupton pajisjen e cila së paku siguron regjistrimin e 
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shpejtësisë dhe rrugën e kaluar të mjetit;  
96. “euro-tahografi“ nënkupton pajisjen e cila siguron dhe regjistron kohën e 

ngasjes së ekuipazhit të mjetit, kohën e kaluar në kryerjen e aktiviteteve 
profesionale të cilat nuk bëjnë pjesë në drejtim të mjetit, kohën e pushimit, 
shpejtësinë e lëvizjes dhe rrugën e kaluar;  

97. “Fletëza e regjistrimit“ nënkupton pjesën e tahografit ose euro - tahografit 
i cili duhet ti ketë lejen e tipit në të cilën treguesi i tahografit ose euro - 
tahografit pa ndërprerë shkruan të dhënat të cilat duhen të mbesin të shkruar 
përherë;  

98. “Personi juridik ose fizik për mirëmbajtjen e rrugëve” nënkupton 
Kompaninë e cila ka hyrë në marrëdhënie kontraktore për mirëmbajtjen e 
rrugëve me Ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit ose 
Kuvendet Komunale;  

99. “Person” nënkupton personin fizik dhe juridik; 
100. “Organizatë afariste” nënkupton të gjitha shoqëritë tregtare të 

përcaktuara në Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2001/6 për Shoqëritë Tregtare. 
3.2. Përkufizimet nocioneve të cilat shfrytëzohen në këtë ligj dhe nuk janë të 

definuar tek nocionet, kanë definim në ligjet tjera. 
 

KAPITULLI II 
AUTORIZIMET PËR MBIKËQYRJEN DHE RREGULLIMIN 

E KOMUNIKACIONIT 
 

Neni 4 
 
4.1. Mbikëqyrjen dhe rregullimin e komunikacionit, të mjeteve, shoferëve dhe 

pjesëmarrësve tjerë në komunikacionin rrugor e kryejnë pjesëtarët e policisë të 
autorizuar nga Shërbimi Policor i Kosovës.  

4.2. Mbikëqyrjen mbi kohëzgjatjen e përgjithshme të drejtuarit e mjeteve, pushimin 
e shofereve, tahografat, të pajisjeve, mjeteve në pikëpamje të masës më të 
madhe të lejuar,dimensionet dhe ngarkesat boshtore, mjetet të cilat kryejnë 
transportin publik të udhëtarëve dhe mallit, mjeteve të cilat bartin materiet e 
rrezikshme, taksi veturat e të ngjashme,përveç personave të autorizuar nga 
Shërbimi Policor i Kosovës e kryejnë edhe inspektoret e komunikacionit rrugor 
dhe ata të rrugës në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj.  

4.3. Në vendet ku janë të vendosura njësit e KFOR-it apo të TMK-së, mbikëqyrja 
gjatë lëvizjes së këtyre njësive në komunikacionin publik poashtu, mund të 
behët nga punonjësit e autorizuar të atyre njësive.  

4.4. Mbikëqyrësi ose mësimdhënësi i cili udhëheq nxënësit në mënyrë të organizuar 
mund me shenjën e paraparë të dorës, të ndal komunikacionin e mjeteve, për 
shkak të kalimit të sigurt të fëmijëve nëpër rrugë.  

4.5. Në kalim të rrugës nëpër vijën hekurudhore në të njëjtin nivel gjatë kohës së 
ardhjes së trenit, ndaljen e komunikacionit sipas rregullave të parapara e bëjnë 
punëtoret e hekurudhës.  
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Neni 5 
 
Qeveria, themelon Këshillin për siguri në komunikacionin rrugor me propozimin e 
Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. 
 

Neni 6 
 
Përbërja, funksionimi, mënyra e organizimit dhe financimi i Këshillit për siguri në 
komunikacionin rrugor rregullohet me një akt të veçantë juridik i cili propozohet nga 
Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, ndërsa miratohet nga Qeveria. 
 

KAPITULLI III 
RRUGËT 

 
Rregullat e Përgjithshme 

 
Neni 7 

 
7.1. Rrugët, si bazë mbi të cilën zhvillohet komunikacioni, duhet të projektohen, 

ndërtohen, pajisen, mbahen dhe të mbrohen në mënyrë që t’i përgjigjen 
destinimit të vet dhe kërkesave të sigurisë së komunikacionit, në përputhje me 
rregullat e Ligjit mbi Rrugët dhe rregullave të nxjerra mbi bazë të këtij ligji. 

7.2. Rrugët publike, pjesët e tyre të caktuara dhe objektet në to, mund të lëshohen për 
komunikacion vetëm pasi, në mënyrën e caktuar me legjislacionin në fuqi, të 
konstatohet se në pikëpamje të sigurisë së komunikacionit rrugor i plotësojnë 
kushtet e caktuara teknike. 

 
Neni 8 

 
8.1. Rrugët publike duhet të kenë dy shirita komunikacioni dhe dy shirita skajore, që 

ndërtohen pa ndërprerje përgjatë rrugës publike në gjerësi të njëjtë, varësisht nga 
lloji i rrugës, përkatësisht në gjerësi e shiritit të komunikacionit, me skaje të 
ngritura në objekte (ura, viadukte, tunele, galeri etj.).  

8.2. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 1 të këtij neni, rruga lokale mund të ketë 
vetëm një shirit të komunikacionit, me kusht që, varësisht nga dukshmëria e 
rrugës, në një largësi prej më së shumti 500 m, të ketë zgjerime përkatëse për 
përball-kalimin e mjeteve.  

8.3. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, përkatësisht Kuvendet 
Komunale i përcaktojnë kushtet dhe mënyrat e vendosjes së sinjalizimeve dhe të 
drejtuarit e komunikacionit rrugor në rrugët publike me rastin e ndërtimit, 
rekonstruktimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve.  

8.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, personi 
që është përgjegjës për vendosjen dhe mirëmbajtjen e sinjalizimit dhe i cili 
vepron në kundërshtim me rregullat që përcaktojnë kushtet dhe mënyrën e 
vendosjes si dhe të mirëmbajtjes së sinjalizimit me rastin e konstruktimit, 
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve publike.  
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Neni 9 
 
9.1. Rrugët publike, përveç rrugëve lokale, duhet të jenë në gjendje të përballojnë 

ngarkesën boshtore prej së paku 11.500 kg.  
9.2. Rrugët lokale, si dhe rrugët e pa kategorizuara, duhet të jenë në gjendje të 

përballojnë ngarkesën boshtore prej së paku 6.000 kg.  
 

Neni 10 
 
10.1. Mbi tërë gjerësinë e rrugës, rrugët publike duhet ta kenë hapësirën e lirë në 

lartësi prej së paku 4,5 metra.  
10.2. Përjashtimisht në ura, tunele, në galeri ose objekte të ngjashme në rrugë publike, 

gjerësia e rrugës mundet të mos jetë e njëjtë sikurse gjerësia e rrugës publike.  
10.3. Vendndalimet e autobusëve për hyrje dhe dalje të udhëtarëve, në rrugë publike 

jashtë dhe brenda zonës së banuar në rrugët magjistrale dhe rajonale duhen te 
jenë jashtë shiritit të komunikacionit.  

 
2. SHËNIMI I PUNIMEVE DHE PENGESAVE NË RRUGE 

 
Neni 11 

 
11.1. Pjesa e rrugës në të cilën janë krijuar pengesa të cilat nuk mund të mënjanohen 

menjëherë ose në të cilën kryhen punimet duhet të shënohet në mënyrë të 
dukshme përmes materialeve retra-reflektuese dhe në te duhet të sigurohen 
pjesëmarrësit në komunikacion. Megjithatë nëse largimi i tyre nga rruga është i 
pamundshëm ato duhet të shënohen në mënyrë të tillë që ato të jenë të dukshme 
ditën dhe natën.  

11.2. Shënimi i rrugës nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet nga kryerësi i punëve duke 
vendosur shenjat përkatëse të komunikacionit, kurse sigurimi i pjesëmarrësve në 
komunikacion, duke vendosur barrierat.  

11.3. Barrierat duhet të jenë të ngjyrosura sipas standardeve evropiane, ndërsa në rast të 
pashmërisë së kufizuar duhet të vendoset edhe drita vezulluese ngjyrë portokalli.  

11.4. Personi i cili kryen punë në rrugë duhet të përdorë elemente retra-reflektuese të 
cilat janë të dukshme për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.  

11.5. Për shkelje te kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 € dënohet, 
personi që kryen punë në rrugë, në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 12 

 
12.1. Personi që për shkak të punimeve në rrugë ose rrethanave tjera (ortekët e bores, 

shembje, rrëshqitje ose të ngjashme), është i detyruar të organizoj lëshimin 
alternativ të mjeteve nga kahja e kundërt, rregullimin mund ta bëj duke i 
vendosur shenjat ndriçuese të komunikacionit të cilat vendosen përkohësisht.  

12.2. Para fillimit të punëve të parapara në paragrafin 1 të këtij neni (përveç në raste 
emergjente) personi duhet ta ketë marrë lejen nga organet kompetente varësisht 
nga lloji i rrugës dhe ta ketë informuar policinë lidhur me këtë.  

12.3. Lëshimin alternativ të mjeteve nga kahja e kundërt të parapara nga paragrafi 1 i 
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këtij neni, përjashtimisht mund të bëjnë përfaqësuesit e punë kryerësit të cilët i 
kryejnë punimet në rrugë deri sa nuk i vendosin përkohësisht shenjat ndriçuese 
të komunikacionit.  

12.4. Në rast se rregullohet komunikacioni sipas paragrafit 3 të këtij neni, 
përfaqësuesit e punë kryerësit, duhet të përdorin elemente retro-reflektuese të 
cilat janë të dukshme për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.  

12.5. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 530 deri 2.000 € personi që gjatë 
kryerjes së punimeve në rrugë ose kur ekzistojnë rrethana të tjera, nuk e 
organizon lëshimin alternativ në pajtim me dispozitat e këtij neni ose nuk e ka 
lejen sipas paragrafit 2 të këtij neni.  

12.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi fizik që 
vepron në kundërshtim me rregullat e përcaktuara në paragrafin 3 dhe 4 të këtij 
neni.  

 
KAPITULLI IV 

SHENJAT E KOMUNIKACIONIT 
 

1. Rregullat e përgjithshme 
 

Neni 13 
 
13.1. Rrugët publike duhet të shënohen me sinjale të parapara të komunikacionit, me 

të cilat pjesëmarrësit në komunikacion paralajmërohen për rrezikun që u kanoset 
në rrugën e caktuar publike ose në një pjesë të saj, njoftohen për kufizimet, për 
ndalimet dhe për obligimet të cilave duhet ti përmbahen pjesëmarrësit në 
komunikacion dhe japin njoftime të nevojshme për zhvillimin e sigurt dhe të 
papenguar të komunikacionit.  

13.2. Shenjat e komunikacionit duhet të shënojnë edhe rrezikun me karakter të 
përkohshëm, sidomos atyre të cilat dalin si rezultat i dëmtimit ose pa aftësimit të 
rrugës, kufizimet, ndalimet dhe obligimet e përkohshme, dhe këto shenja duhet 
të largohen pasi të kalojnë arsyet e vendosjes së tyre.  

13.3. Shenjat e komunikacionit janë: shenjat e rrezikut, shenjat e urdhrave të prera dhe 
shenjat e lajmërimit me ose pa tabelë plotësuese e cila përcakton më hollësisht 
domethënien e shenjës së komunikacionit, sinjalet me dritë, shenjat në 
sipërfaqen e rrugës, në trotuar dhe shenjat e tjera në rrugë.  

13.4. Pjesëmarrësit në komunikacion janë të obliguar t’iu përmbahen kufizimeve, 
ndalimeve dhe obligimeve të shprehura përmes shenjave të komunikacionit.  

13.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 € personi që 
është përgjegjës për vendosjen e shenjave të komunikacionit në rrugë dhe i cili 
vendosjen e shenjave e bënë në kundërshtim me rregullat e përcaktuara në 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni.  

13.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € pjesëmarrësi ne 
komunikacion, që nuk i përmbahet kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të 
shprehura përmes shenjave të komunikacionit sipas paragrafit 3 dhe 4 te këtij 
neni. 
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Neni 14 
 
14.1. Shenjat e komunikacionit vendosen dhe mirëmbahen ashtu që pjesëmarrësit në 

komunikacion munden me kohë dhe lehtë ti vërejnë ditën dhe natën dhe duke 
vepruar me kohë, sipas domethënies së tyre.  

14.2. Shenjat e komunikacionit duhet të largohen, plotësohen ose ndërrohen nëse 
domethënia nuk i përgjigjet ndërrimeve të komunikacionit në rrugë ose 
kërkesave të sigurisë nëse janë të dëmtuara ose të shkatërruara.  

14.3. Shenjat e komunikacionit, pajisjet dhe sinjalizimi në rrugë vendosen në bazë të 
projektit të komunikacionit.  

14.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 €, personi që 
është përgjegjës për vendosjen dhe mirëmbajtjen e shenjave të komunikacionit në 
rrugë dhe i cili nuk e bënë këtë ashtu që shenjat e komunikacionit të vërehen me 
lehtë si ditën ashtu edhe natën, si dhe nëse nuk i largon ose zëvendëson shenjat e 
komunikacionit të cilat nuk iu përgjigjen ndryshimeve të kushteve të 
komunikacionit ose kërkesave të sigurisë në komunikacion.  

 
Neni 15 

 
15.1. Në shenjen e komunikacionit ose në shtyllën e saj në të cilën është e vendosur 

shenja e komunikacionit ndalohet vendosja çdo gjëje që nuk ka të bëjë me 
shenjën e komunikacionit.  

15.2. Ndalohet personave të pa autorizuar të vendosin, largojnë, ndërrojnë ose 
dëmtojnë shenjat e komunikacionit, pajisjeve të rrugëve ose ndërrimin e 
domethënies së shenjës së komunikacionit.  

15.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 deri 170 €, personi fizik 
i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

15.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 530 deri 5.500 € personi 
nëse bënë vendosjen, largimin, ndryshimin dhe mirëmbajtjen e shenjave të 
komunikacionit pa autorizim ose ndërrimin e domethënies së shenjës.  

 
Neni 16 

 
16.1. Në rrugë nuk lejohet të vendosen tabelat, shenjat, dritat, shtylla ose sende të 

ngjashme me të cilat mbulohet dukshmëria e shenjave të komunikacionit, kur 
me formën, ngjyrën, pamjen ose vendin ku janë të vendosura shihen si shenja të 
komunikacionit,janë të ngjashme me ndonjë shenjë të komunikacionit, i verbon 
pjesëmarrësit në komunikacion dhe ua tërheq vëmendjen deri në atë masë e cila 
mund të jetë e rrezikshme për sigurinë e komunikacionit.  

16.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 deri 170 € personi fizik 
që vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

16.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 530 deri 5.500 € edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  
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2. SHENJAT E PARALAJMËRIMIT (RREZIKUT), URDHRAVE TË PRERA 
DHE TË LAJMËRIMIT (TREGUESE) 

 
Neni 17 

 
17.1. Shenjat paralajmëruese (rrezikut), shërbejnë që pjesëmarrësit në komunikacion 

rrugor të paralajmërohen për rrezikun që kanoset në ndonjë vend të caktuar, 
përkatësisht në një pjesë të rrugës dhe njoftohen për natyrën e këtij rreziku.  

17.2. Shenjat e urdhrave të prera ua vejnë në dijeni pjesëmarrësve në komunikacion 
rrugor: ndalimet, kufizimet dhe obligimet të cilave duhet ti përmbahen. 

17.3. Shenjat lajmërimit (treguese),ju japin pjesëmarrësve në komunikacion njoftime 
të nevojshme për rrugën nëpër të cilën lëvizin dhe njoftimet të tjera të cilat mund 
të jenë të dobishme.  

17.4. Shenjat e lajmërimit për orientimin e komunikacionit i lajmërojnë pjesëmarrësit 
në komunikacion mbi shtrirjen e drejtimeve në rrugë, radhitja e caqeve dhe 
orientimi i komunikacionit në drejtim të atyre caqeve dhe atë në kryqëzim,nyje 
ose nga pushimoret në vende të caktuara të rrugës.  

 
Neni 18 

 
Shenjat e rrezikut dhe urdhrave të prera duhet të jenë të mbuluara me materie retro-
reflektuese ose me burim të vetin ndriçues, ndërsa në autostradë, rrugë të shpejta, rrugë 
të rezervuar vetëm për komunikacion të mjeteve motorike këtë veti duhet ta kenë edhe 
shenjat e lajmërimit. 
 

3. SHENJAT NDRIÇUESE TE KOMUNIKACIONIT (SEMAFORËT) 
 

Neni 19 
 
19.1. Për rregullimin e komunikacionit përdoren shenjat ndriçuese të komunikacionit 

(ne tekstin e tutje semaforët), me tri ngjyra të vendosura vertikalisht njëra mbi 
tjetrën si vijon: drita e kuqe lartë, drita e verdhë në mes, kurse drita gjelbër poshtë.  

19.2. Nëse semafori është i vendosur mbi shiritin e komunikacionit, drita mund të 
vendoset horizontalisht, njëra pranë tjetrit si vijon: drita e kuqe majtas, e verdha 
ne mes, gjelbër në të djathtë. Këto drita kanë formë rrethi, kurse drita e gjelbër 
mund të jetë në formë shigjete ose disa shigjetave të vendosura në një rreth me 
ngjyrë të zezë.  

19.3. Në semafor drita me ngjyrë të kuqe dhe gjelbër nuk mund të ndezën në të njëjtën 
kohë, ndërsa drita e verdhë e vetme pa ndërprerje prej kalimit të dritës së gjelbër 
në atë të kuqe ose në të njëjtën kohë me të kuqe para se të paraqitet drita e 
gjelbër.  

19.4. Semaforit me drita tri ngjyra mund t’i shtohet një shenjë plotësuese me drita në 
formë shigjete ose disa shenja të këtilla,të cilat vendosen në anën përkatëse të 
semaforit në lartësinë në të cilën ndodhet drita e gjelbër.  

19.5. Përjashtimisht nga paragrafi 4 i këtij neni, shenja plotësuese-ndriçuese e 
komunikacionit në formë shigjete me ngjyrë të gjelbër për kthim majtas mund të 
jetë e vendosur si dritë e komunikacionit e veçantë për dalje nga kryqëzimi.  
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19.6. Drita me ngjyrë te gjelbër vezulluese paralajmëron ndërprerjen e shpejtë të 
kalimit të lirë, përkatësisht paraqitjen e ngjyrës së verdhë pastaj të kuqe, ndërsa 
drita me ngjyrë të verdhë vezulluese shërben për t’i paralajmëruar pjesëmarrësit 
në komunikacion të lëvizin me kujdes të shtuar.  

 
Neni 20 

 
20.1. Në semafor në rrugë me më tepër se dy shirita të komunikacionit të shënuar për 

së gjati me shënime në rrugë, ku komunikacioni drejtohet për çdo shirit veçmas 
dhe të cilat janë të vendosura mbi shirita të komunikacionit, drita e kuqe ndalon 
komunikacionin përgjatë shiritit të komunikacionit mbi të cilin është e vendosur; 
drita e gjelbër kalimin e lirë nëpër shiritin e komunikacionit mbi të cilën është 
vendosur drita.  

20.2. Drita e kuqe nga paragrafi 1 i këtij neni e ka formën e “x”, ndërsa drita ngjyrë të 
gjelbër formën e shigjetës me maje të kthyer poshtë.  

20.3. Për shkelje të kësaj dispozite, dënohet me gjobë prej 65 deri 130 € pjesëmarrësi 
në komunikacion që nuk i respekton shenjat e përcaktuara në këtë nen dhe i 
shqiptohet masa mbrojtëse e ndalimit të drejtuarit të mjetit motorik për dy deri 
në gjashtë muaj si dhe i shqiptohen dy pikë negative. 

 
Neni 21 

 
Për rregullimin e komunikacionit të këmbësorëve mund të përdoret semafori me drita 
dy ngjyra dhe pajisjet zanore. Semafori me drita dy ngjyrësh të kuqe dhe gjelbër 
vendoset vertikalisht njëra nën tjetrën si vijon: drita e kuqe lartë, kurse drita e gjelbër 
poshtë dhe në to është e vendosur figura e këmbësorit, te drita me ngjyrë të kuqe në 
pozitë të ndalur, ndërsa të ngjyra e gjelbër në pozitë të lëvizjes. Këto dy ngjyra nuk 
duhet të ndizen në të njëjtën kohë. 
 

Neni 22 
 
22.1. Skajet e rrugës shënohen me sinjale drite dhe materie retro-reflektuese, ndërsa 

treguesit e kaheve shënohen me elemente metalike të pajisura me materie 
reflektuese, shtyllat ndriçuese etj.  

22.2. Kahet e treguesve të cilët janë të vendosura në rrugë, nga ana e djathtë në 
drejtim të lëvizjes janë me ngjyrë të kuqe, ndërsa në anë e majtë me ngjyrë të 
bardhë.  

22.3. Nëse kulmet e ishujve të këmbësorëve, ishujt për orientimin e komunikacionit 
dhe objektet tjera në rrugë, nuk janë të dukshme natën sa duhet, ato duhet të 
shënohen me drita, me materie retro-reflektuese ose materie reflektuese me 
ngjyrë të verdhë.  

22.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 530 deri 5.300 € personi që 
është përgjegjës për vendosjen ose mirëmbajtjen e kulmeve të ishujve të 
këmbësorëve, të ishujve për orientimin e komunikacionit ose të objekteve tjera 
në rrugë të cilat nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij 
neni.  
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4. SINJALIZIMI HORIZONTAL I KOMUNIKACIONIT 
(SHENJAT NË RRUGË) 

 
Neni 23 

 
23.1. Shenjat në rrugë shërbejnë për orientimin, lajmërimin dhe për drejtimin e 

pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor.  
23.2. Shenjat në rrugë mund të vendosen vetëm ose së bashku me shenjat tjera të 

komunikacionit nëse është e nevojshme që kuptimi i këtyre shenjave të 
theksohet më tepër, përkatësisht të përcaktohet ose të sqarohet në mënyrë më të 
plotë.  

23.3. Shenjat në rrugë janë vijat, shigjetat, mbishkrimet dhe shenjat tjera.  
23.4. Shenjat në rrugë mund te kenë edhe veti pasqyruese.  
 

Neni 24 
 
24.1. Shenjat vendosën në rrugë me sipërfaqe bashkëkohore.  
24.2. Në rrugë publike jashtë zonave të banuara, në rrugë me shtresë bashkëkohore për 

komunikacion në dy drejtime ku ekzistojnë vetëm dy shirita të komunikacionit, 
këto shirita duhet të jenë të ndarë me vijën përkatëse gjatësore në rrugë, kurse në 
rrugët rajonale dhe magjistrale, të shënuara edhe me vija anësore.  

24.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 € personi që 
është përgjegjës për vendosjen e shenjave në rrugë, nëse nuk i vendos shenjat në 
pajtim me rregullat e përcaktuara në këtë nen.  

 
5. SHËNIMI I KALIMIT TE RRUGËS NËPËR VIJËN HEKURUDHORE 

 
Neni 25 

 
25.1. Në pjesën e rrugës para vendkalimit të rrugës rrafsh në nivel me vijën 

hekurudhore duhet të vendosen shenjat përkatëse të komunikacionit.  
25.2. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 1 të këtij neni, shenjat nga ky paragraf 

nuk është e domosdoshme të vendosen në vendin ku shtigjet e këmbësoreve 
kryqëzohen rrafsh në nivel me vijën hekurudhore.  

25.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 € personi që 
është përgjegjës për vendosjen e shenjave të komunikacionit dhe të sinjaleve 
ndriçuese akustike para vendkalimit mbi hekurudhë, nëse nuk e bën këtë sipas 
dispozitave të këtij neni.  

 
Neni 26 

 
26.1. Në vendkalimet e rrugës rrafsh në nivel me vijën hekurudhore përveç shenjave 

të komunikacionit nga neni 25 i këtij ligji vihen edhe barrierat dhe gjysmë-
barrierat, përkatësisht pajisjet për dhënien e shenjave me të cilat paralajmërohet 
afrimi i trenit në qoftë se këtë e kërkojnë dendësia e komunikacionit ose 
rrethanat e tjera në vendkalimin e rrugës rrafsh në nivel me vijën hekurudhore.  
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26.2. Kushtet në të cilat duhet të vendosen pajisjet nga paragrafi 1 i këtij neni 
përcaktohen nga Ministria e Transportit dhe e Post-Telekomunikacionit me akt 
nënligjor.  

 
Neni 27 

 
Shenjat me drita me të cilat paralajmërohet afrimi i trenit në vendkalimin e rrugës 
rrafsh në nivel me vijën hekurudhore jepen duke u ndezur në mënyrë alternative dy 
drita të kuqe vezulluese në formë rrethore. 
 

Neni 28 
 
28.1. Në vendkalimet e rrugës rrafsh në nivel me vijën hekurudhore në të cilën ekzistojnë 

pajisjet për dhënien e shenjave me drita, të cilat paralajmërojnë afrimin e trenit 
përkatësisht lëshimi i barrierave dhe gjysmë-barrierave, kësaj pajisje mund ti 
bashkëngjitet edhe pajisja për dhënien e shenjave akustike (zanore).  

28.2. Në vendkalimin e rrugës së pashtruar me komunikacion të dobët dhe të shtegut të 
këmbësoreve rrafsh në nivel me vijën hekurudhore, sigurimi i pjesëmarrësve në 
komunikacion mund të bëhet edhe vetëm me pajisjen për dhënien e shenjave 
akustike.  

 
Neni 29 

 
29.1. Në vendkalimet e rrugës rrafsh në nivel me vijën hekurudhore barrierat dhe 

gjysmë-barrierat duhet të jen të ngjyrosura në mënyrë alternative më ngjyrë të 
kuqe dhe të bardhë.  

29.2. Barrierat dhe gjysmë-barrierat si dhe shenjat e komunikacionit të vendosura në 
pjesën e rrugës para vendkalimit të rrugës rrafsh në nivel me vijën hekurudhore, 
duhet të jen të pajisura me qelq pasqyrues ose të veshura më lëndë pasqyruese 
me ngjyrë përkatëse.  

29.3. Barrierat dhe gjysmë-barrierat duhet të jenë të pajisura me drita të kuqe vezulluese.  
 

Neni 30 
 
30.1. Në vendkalimet e rrugës, rrafsh në nivel me vijën hekurudhore ku me rastin e 

ardhjes së trenit barrierat dhe gjysmë-barrierat lëshohen automatikisht si dhe në 
vendkalimin rrafsh në nivel me vijën hekurudhore ku barrierat dhe gjysmë-
barrierat aktivizohen nga vendi i cili ato nuk shihen, duhet të vendosen pajisje 
për dhënien e shenjave me drita ose pajisje për dhënien e shenjave akustike me 
të cilat pjesëmarrësit në komunikacion njoftohen për lëshimin e barrierave dhe 
gjysmë-barrierave.  

30.2. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me një akt nënligjor cakton 
rregullat mbi shenjat e komunikacionit dhe sinjalizimit në rrugë, rregullat bazë 
të cilat rrugët dhe elementet e tyre duhet ti plotësojnë nga aspekti i sigurisë në 
rrugë, rregullat për ndaljen e komunikacionit në vendkalimin e rrugës në nivel 
me vijën hekurudhore si dhe rregullat për lëshimin alternativ gjatë punimeve në 
rrugë.  
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30.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 € dënohet, 
personi që është përgjegjës për vendosjen e shenjave ndriçuese të 
komunikacionit ose t sinjaleve ndriçuese akustike, nëse nuk i vendos këto në 
pajtim me dispozitat e këtij neni.  

 
6. SHENJAT QË JAPIN PËRSONAT E AUTORIZUAR 

 
Neni 31 

 
31.1. Urdhrat dhe shenjat e pjesëmarrësve në komunikacion mund t’u jepen nga:  

a) polici;  
b) personat e autorizuar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomuni-

kacionit dhe Kuvendi Komunal në kuadër të kompetencave të tyre ligjore;  
c) ushtarët e KFOR-it dhe pjesëtarët e TMK-së mbajnë përgjegjësi për rend, 

me qëllim të sigurimit të qarkullimit të automjeteve ose këmbësorëve, ose të 
garantojnë aksione shpëtimi të dedikuara për shpëtimin e jetës apo pasurisë 
së personit;  

d) personeli i Rojeve (Policisë),Kufitare brenda kufijve të zonës kufitare;  
e) personeli i hekurudhave në kryqëzimet hekurudhore;  
f) punëtori i autoritetit rrugor, ose personi tjetër që punon në rrugë nëse, është 

lejuar apo është punësuar nga autoriteti rrugor;  
g) personi që mbikëqyrë kalimin e sigurt të rrugës nga fëmijët, në vendin e 

rregulluar dhe shënuar për kalimin e tillë.  
31.2. Personat e lartpërmendur në paragrafin 1 duhet të jenë të dukshëm në një 

distancë të mjaftueshme ditën edhe natën.  
 

Neni 32 
 
32.1. Pjesëmarrësit në komunikacion duhet të veprojnë sipas kërkesave të shprehura 

me ndihmën e shenjave ose sipas urdhrit të personit të autorizuar i cili kryen 
kontrollin dhe rregullimin e komunikacionit në rrugë.  

32.2. Personi i autorizuar me rastin e dhënies së shenjave, duhet të qëndroj në rrugë që 
pjesëmarrësit në komunikacion për të cilët jepet shenja të mund ta shohin atë 
lehtë edhe nga largësia e duhur.  

32.3. Shenjat nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepen edhe nga mjeti.  
32.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi i mjeteve 

motorike që nuk vepron sipas kërkesave të shprehura me ndihmën e shenjave 
ose sipas urdhrit të personit të autorizuar i cili kryen kontrollin dhe rregullimin e 
komunikacionit në rrugë dhe i shqiptohet një pikë negative.  

32.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, pjesëmarrësi në 
komunikacion, me përjashtim të shoferit të mjeteve motorike, që nuk vepron 
sipas kërkesave të shprehura me ndihmën e shenjave ose sipas urdhrit të personit 
të autorizuar i cili kryen kontrollin dhe rregullimin e komunikacionit në rrugë.  
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Neni 33 
 
33.1. Shenjat që personi i autorizuar i jep pjesëmarrësve në komunikacion janë shenjat 

që jepen me duar, me pozitë të trupit, shenjat zanore dhe me dritë.  
33.2. Shenjat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jepen në atë mënyrë që domethënia e 

tyre për pjesëmarrësit në komunikacion të jetë e çartë dhe e pa dyshimtë.  
 

KAPITULLI V 
RREGULLAT E KOMUNIKACIONIT 

 
1. RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

Neni 34 
 
34.1. Pjesëmarrësit në komunikacion janë të obliguar t’u përmbahen rregullave të 

komunikacionit, shenjave të komunikacionit të vendosura në rrugë si dhe 
shenjave dhe urdhrave të personit të autorizuar.  

34.2. Pjesëmarrësit në komunikacion janë të obliguar të veprojnë në përputhje me 
shenjat e komunikacionit të vendosura në rrugë edhe kur me këtë shmangen nga 
rregullat e përgjithshme të komunikacionit.  

34.3. Pjesëmarrësit në komunikacion janë të obliguar të veprojnë në përputhje me 
shenjat ndriçuese të komunikacionit edhe kur kjo dallon nga rregullat e 
komunikacionit për përparësinë e kalimit të shprehur në të njëjtin vend me 
shenjë tjetër të komunikacionit.  

34.4. Pjesëmarrësit në komunikacion janë të obliguar të veprojnë edhe sipas kërkesave 
të shprehura me ndihmën e shenjave ose sipas urdhrave që i japin personat e 
autorizuar edhe kur me këtë shmangen nga rregullat e caktuara të 
komunikacionit ose nga domethënia e shenjave të komunikacionit të vendosura 
në rrugë ose shenjat ndriçuese të komunikacionit.  

 
Neni 35 

 
35.1. Në rrugë, trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës nuk lejohet lënia e mjeteve të 

dëmtuara, të papërdorura, të paregjistruara, të sendeve, materialit ose të gjërave 
të ngjashme si dhe hedhja e mbeturinave që mund të pengojnë ose rrezikojnë 
komunikacionin.  

35.2. Shoferi i mjetit është i detyruar ti heqë nga sipërfaqja e rrugës sendet që bien në 
rrugë nga mjeti i tij dhe sendet që i ka lënë në rrugë, kur e ka ndalur mjetin.  

35.3. Nëse shoferi, pronari i mjetit ose personi tjetër përgjegjës nuk vepron në 
përputhje me rregullat e paragrafit 2 të këtij neni, shpenzimet e tyre do ti 
mbulojë personi të cilit iu është besuar kryerja e mirëmbajtjes së rrugëve, nga 
ana e organit kompetent.  

35.4. Shoferi do ti largoj sendet të cilat i has gjatë ngasjes nëse nuk pengohet siguria 
në komunikacion, ose në të kundërtën për këtë do të lajmëroj Shërbimin Policor 
të Kosovës.  

35.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 € personi që 
urdhëron ose lejon që në rrugë, trotuar ose n brezin mbrojtës të rrugës të 
vendoset mjeti i dëmtuar, i pa përdorur, i pa regjistruar, të hidhen në rrugë ose 
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trotuar mbeturinat ose sendet të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në 
komunikacion, ose të cilat mund të ndotin ambientin si dhe nëse nuk i largon 
nga rruga dhe nga trotuari mjetet, mbeturinat, sendet dhe të ngjashme.  

35.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, pjesëmarrësi në 
komunikacion që vepron në kundërshtim me rregullat e paragrafit 1, 2 dhe 3 të 
këtij neni.  

 
Neni 36 

 
36.1. Rruga publike dhe brezi i saj mbrojtës, përkatësisht rruga dhe trotuari,nuk 

lejohen të dëmtohen ose t shfrytëzohen për qëllime të tjera (material ndërtimor, 
sendet, ose të ngjashme), përveç në rast rrezikut ose ne raste tjera të parapara me 
ligj ose të autorizuara nga organi kompetent. 

36.2. Kuvendet Komunale mund të lejojnë shfrytëzimin e pjesës së trotuarit (rrethoja, 
tavolina, ulëse, kioska ose të ngjashme),me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria 
e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju 
lënë hapësirë të trotuarit me gjerësi prej së paku 1,5 metra. Për rrugët magjistrale 
dhe regjionale, leja në fjalë mund të jepet vetëm me pëlqimin paraprak të 
Ministrisë së Transportit dhe të Post-Telekomunikacionit.  

36.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 70 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

36.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 37 

 
Personat e verbër, kur marrin vetë pjesë në komunikacion, si shenjë identifikimi duhet 
të mbajnë shkopin e bardhë. 

 
Neni 38 

 
Shoferi detyrohet të ketë kujdes të veçantë ndaj personave të verbër nga neni 37 i këtij 
ligji. 
 

Neni 39 
 
39.1. Mjeti i cili është i përshtatur për t’u drejtuar nga personi me aftësi të kufizuara, 

me kërkesën e këtij personi, mund të shënohet me shenjë të posaçme.  
39.2. Të drejtat të cilat dalin nga shenja e qasjes nuk mund t’i përdorë personi i cili 

nuk është me aftësi të kufizuara.  
39.3. Shenja e qasjes lëshohet ne emër të personit me aftësi të kufizuara, gjegjësisht 

për mjetet e shoqatës së personave me aftësi të kufizuara në emër të shoqatës, 
kurse pamja e shenjës, kushtet për marrjen e saj, mënyrën e shënjimit të vendeve 
për parking dhe të drejtat të cilat merren në bazë të tij, i rregullon Ministria e 
Transportit dhe Post-Telekomunikacionit në marrëveshje me Ministrin e 
Shëndetësisë.  
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39.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 270 deri 1.700 €, personi 
zyrtar qe ia jep shenjën e qasjes personit i cili nuk i plotëson kushtet e 
përcaktuara në këtë nen.  

39.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi që përdor 
shenjën e qasjes por që nuk është person me aftësi të kufizuara në kuptimin e 
paragrafit 2 të këtij neni.  

 
Neni 40 

 
40.1. Shoferi i mjetit i cili lëviz pranë mjetit të transportit publik të udhëtarëve ose 

pranë autobusit me të cilin kryhet transporti për nevoja personale i ndalur në 
vendndalim, duhet të lëviz me shpejtësi të zvogëluar dhe kujdes të shtuar ashtu 
që mos ti rrezikoj personat të cilët hyjnë ose dalin nga mjeti.  

40.2. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni, për shkak të hyrjes ose daljes nga mjeti 
duhet të kalojnë nëpër rrugë me kujdes të shtuar.  

40.3. Shoferi duhet ta ndal mjetin e vet mbrapa mjetit nga paragrafi 1 i këtij neni, kur 
personat gjatë hyrjes ose daljes nga mjeti duhet të kalojnë nëpër shiritin e 
komunikacionit, shtegun (shiritin),e biçikletave ose shiritin në të cilin mjeti 
lëviz.  

40.4. Shoferi i mjetit i cili lëviz prapa mjetit në të cilin transportohen fëmijët (autobusi 
–shkollor), dhe shoferi i mjetit i cili i vjen përballë në rrugë me një shirit të 
komunikacionit të destinuar për komunikacion në një drejtim, duhet të ndalen 
kur mjeti me të cilin transportohen fëmijët është ndalur ne rrugë derisa fëmijët 
hyjnë ose dalin nga ai mjet.  

40.5. Nëse me mjet transportohen fëmijët në mënyrë të organizuar mjeti duhet ti 
plotësoj kushtet e veçanta dhe të jetë i shënuar me shenje te veçantë, ndërsa 
gjatë kohës së hyrjes dhe daljes së fëmijëve nga mjeti shoferi duhet ti ndezë të 
gjithë treguesit e drejtimit të mjetit.  

40.6. Ndalohet të shënohet mjeti me anë te shenjës së veçantë nga paragrafi 5 i këtij 
neni nëse, nuk transportohen fëmijët në mënyrë të organizuar dhe atëherë shenja 
e veçantë duhet mbështjell ose hequr.  

40.7. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me akt nënligjor i 
përcakton kushtet dhe kriteret për transportin e organizuar te fëmijëve si dhe 
shenjën e veçantë me të cilën duhet të shënohen këto mjete.  

40.8. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
lëviz pranë mjetit të transportit publik të udhëtarëve ose pranë autobusit me të 
cilin kryhet transporti për nevoja personale, i cili është ndalur në vendndalim, 
nëse nuk ka lëvizur me shpejtësi të zvogëluar dhe më kujdes të shtuar duke i 
rrezikuar me këtë personat të cilët hyjnë ose dalin nga mjeti.  

40.9. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që nuk e ndal 
mjetin e vet në kushtet e parapara në paragrafin 1 të këtij neni.  

40.10. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 4 të këtij neni. Të njëjtit i 
shqiptohet masa e ndalimit, të drejtuarit e mjetit motorik, në kohëzgjatje deri në 
tre muaj dhe 1 pikë negative.  

40.11. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 € personi që 
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është përgjegjës për transportin e grupeve të organizuara të fëmijëve dhe i cili 
urdhëron ose lejon që mjeti me të cilin bëhet transporti në fjalë, nuk është i 
shënuar në mënyrën e përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni.  

40.12. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
transporton grupe të organizuar fëmijësh nëse mjeti nuk është i shënuar në 
mënyrën e përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni ose shoferi i cili nuk i ka të 
ndezur të gjithë treguesit e drejtimit siç përcaktohet në paragrafin 5 të këtij neni.  

 
Neni 41 

 
41.1. Ndalohet që mjetet në pjesën e përparme të kenë shenja-dhënës me drita ose 

lëndë që japin drita me ngjyrë të kuqe kurse në anën e prapme, shenjëdhënës ose 
lëndë që japin drita me ngjyrë të bardhë.  

41.2. Rregullat e paragrafit 1 të këtij neni lidhur me dritat me ngjyrë të bardhë nuk 
kanë të bëjnë me dritën për ndriçimin e rrugës gjatë lëvizjes mbrapa, me dritën e 
lëvizshme për gjurmim (reflektori), me dritën për ndriçimin e targës dhe me 
targën e veshur me ngjyrë të bardhë pasqyruese dhe në mjetet e Shërbimit 
Policor te Kosovës, Ndihmës së shpejt, zjarrfikëseve dhe Trupave Mbrojtëse të 
Kosovës.  

41.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
2. VEPRIMET NË KOMUNIKACION 

 
Neni 42 

 
42.1. Shoferi i cili në rrugë synon të bëjë ndonjë veprim me mjetin (lëvizjen e mjetit 

në anën e djathtë ose të majtë, të ndërrojë shiritin e komunikacionit, të tejkaloj, 
anashkaloj, të ndal mjetin, kthimin në anën e djathtë ose në të majtë, kthimin 
gjysmë-rrethore, drejtimin e mjetit prapa e të ngjashme), i lejohet të fillojë një 
manovrim të tillë, vetëm nëse më parë është i bindur se mund të bëjë një gjë të 
tillë duke mos rrezikuar apo penguar pjesëmarrësit tjerë në komunikacion ose 
pasurin, duke u kujdesur me këtë rast për pozitën e mjetit dhe për drejtimin dhe 
shpejtësinë e lëvizjes.  

42.2. Shoferi i mjetit duhet të veproj sipas paragrafit 1 të këtij neni edhe kur kyçet në 
komunikacion.  

42.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 43 

 
43.1. Para se të ndërmerr ndonjë veprim në komunikacion, shoferi i mjetit duhet qartë 

dhe me kohë të duhur t’i para-lajmërojë pjesëmarrësit tjerë në komunikacion për 
qëllimin e tij, duke dhënë sinjal me anë të treguesve të drejtimit gjatë gjithë 
kohës së kryerjes së manovrimit dhe të ndërpret sinjalizimin menjëherë pas 
përfundimit të veprimit ose nëse nuk ekzistojnë treguesit e drejtimit duhet 
paralajmëruar veprimin duke dhënë shenjën përkatëse me dorë.  
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43.2. Shoferi i mjetit duhet gjithashtu pasi ta ketë kryer tejkalimin e mjetit tjetër, të 
japë sinjalin kur synon të kthehet në shiritin e komunikacionit në të cilin ka 
lëvizur para se ta bëjë tejkalimin.  

43.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i cili vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
3. KYQJA NË KOMUNIKACION  

 
Neni 44 

 
Kyçja në komunikacion ndodh atëherë kur mjeti fillon të lëviz nga ndalja apo parkingu 
i cili nuk ka rezultuar nga rrethanat ose rregullat e komunikacionit dhe kur hyn: 

a) në rrugë nga prona, rruga e dheut, nga objektet anësore të rrugës ose rruga 
që dërgon tek to, nga rruga e cila nuk është rrugë publike si dhe nga zona e 
qetë e komunikacionit;  

b) në rrugë nga toka bujqësore dhe nga rruga në të cilën nuk zhvillohet 
komunikacioni publik;  

c) në rrugë prej bankinës, trotuarit, shiritit të komunikacionit të përcaktuar për 
lëvizjen e mjeteve që lëvizin ngadalë;  

d) në rrugë nga shtegu i biçikletave;  
e) në rrugë nga depoja apo nga një vendnisje/ndalje e destinuar për mjete të 

cilat lëvizin nëpër binarë.  
 

Neni 45 
 
45.1. Shoferi i cili me mjet kyçet nga rruga e dheut në rrugë me shtresë bashkëkohore 

(asfalt), duhet ta ndal mjetin dhe ta heq baltin nga rrotat.  
45.2. Shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 46 
 
46.1. Shoferi gjatë kyçjes në komunikacion, duhet të ushtroj kujdes të posaçëm dhe t’i 

jap përparësi çdo mjeti tjetër apo pjesëmarrësi tjetër të komunikacionit.  
46.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 47 
 
47.1. Shoferi gjatë afrimit të vend-ndaljes së autobusit të shënuar, brenda zonës së 

banuar, obligohet që të zvogëloj shpejtësinë dhe nëse është e nevojshme të ndalet, 
në mënyrë që t’i mundësoj shoferit të autobusit apo ndonjë mjeti tjetër i cili kryen 
transportin publik të udhëtarëve, që të kyçet në komunikacion, nëse shoferi i mjetit 
të tillë sinjalizon me treguesin e drejtimit tendencën e tij që të ndërroj shiritin e 
komunikacionit ose të lëviz nga vend-ndalja e autobusit në rrugë.  

47.2. Shoferi i autobusit të përmendur në paragrafin 1, mund të hyj në shiritin e afërt 
të komunikacionit ose të lëviz në rrugë vetëm pasi që të sigurohet që veprimi i 
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tillë, nuk do të shkaktoj kurrfarë pengimi apo rreziku në komunikacion.  
47.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që vepron në 

kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni.  
47.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i autobusit që 

vepron në kundërshtim me paragrafin 2 të këtij neni.  
 

Neni 48 
 
48.1. Shoferi i mjetit gjatë afrimit, vendit të ndaljes së “autobusit shkollor“ duhet të 

ndal mjetin nëse shoferi i autobusit ka dhënë shenjën për ndalje të autobusit.  
48.2. Shoferi i mjetit duhet zvogëloj shpejtësinë dhe nëse është e nevojshme që të ndal 

mjetin në mënyrë që t’i mundësoj shoferit të “autobusit shkollor“ të lëviz në 
rrugë ose shiritin më të afërt të komunikacionit, nëse shoferi i autobusit 
sinjalizon tendencën, që të bëjë një manovrim të tillë.  

48.3. Shoferi i “autobusit shkollor“ nën rrethanat e përmendura në paragrafin 1, mund të 
lëviz në shiritin e afërt të komunikacionit ose në rrugë vetëm nëse është siguruar 
që manovrimi nuk do të shkaktoj pengim ose rrezikim në komunikacion.  

48.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që vepron në 
kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni.  

48.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni.  

48.6. Për shkelje të kësaj dispozite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i autobusit 
shkollor që vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni dhe 
me këtë i pengon ose i rrezikon pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.  

 
4. LËVIZJA E MJETEVE 

 
Neni 49 

 
49.1. Shoferi obligohet të ngas mjetin në anën e djathtë të rrugës në kahe të lëvizjes.  
49.2. Shoferi për lëvizjen e mjetit të vetë duhet të shfrytëzoj vetëm rrugën përkatësisht 

shiritin e komunikacionit dhe shtegun e destinuar për lëvizjen e atij lloji të 
mjeteve të cilit i takon mjeti, përveç në rast të rrezikut.  

49.3. Shoferi obligohet të ngas sa më afër që është e mundur skajit të djathtë të rrugës. 
Nëse shiritat janë të shënuar,shoferi duhet të ngas mjetin nëpër mesin e shiritit të 
komunikacionit.  

49.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni nëse me veprimin e tij ka 
shkaktuar pengesë ose rrezik për pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion.  

 
Neni 50 

 
50.1. Në rrugë në zonën e banuar me sipërfaqe rrugore në të cilin për lëvizjen e 

mjeteve në të njëjtën kahe ekzistojnë të paktën dy shirita të komunikacionit, 
shoferi për lëvizjen e vet mund ta shfrytëzoj edhe shiritin e komunikacionit që 
nuk ndodhet pranë skajit të djathtë të rrugës, ne qoftë se me këtë nuk i pengon 
mjetet tjera që lëvizin pas mjetit të tije.  
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50.2. Rregullat e paragrafit 1 nuk kanë të bëjnë me shoferin e mjetit të transportit me 
masën maksimale të lejuar mbi 3500kg, me shoferin e mjetit që në rrugë të 
rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 40 km/h, shoferin e 
çiklomotorit, traktorit, makinës së punës dhe motokultivatorit si dhe me shoferin 
e mjetit që nuk konsiderohet mjet motorik, përveç në pjesën e rrugës para 
kryqëzimit ose vendit tjetër ku mjeti kthehet në të majtë.  

50.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni nëse me veprimin e tij ka 
shkaktuar pengesë ose rrezik për pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. 

 
Neni 51 

 
51.1. Në rrugën për lëvizjen e mjeteve në të dy kahet e cila ka të paktën katër shirita të 

komunikacionit, shoferit nuk i lejohet të kalojë me mjetin e vet në shiritin rrugor 
të destinuar për lëvizjen e mjeteve nga kahja e kundërt.  

51.2. Në rrugën për lëvizjen e mjeteve në dy kahe ekzistojnë tre shirita të komunikacionit, 
ku shiriti i mesëm shfrytëzohet varësisht prej sinjalizimit. Shoferit të mjetit nuk i 
lejohet të lëvizë me mjetin e vetë nëpër shiritin e komunikacionit që ndodhet pranë 
skajit të majtë të rrugës në kahe të lëvizjes së mjetit.  

51.3. Në rrugë në të cilën shiritat rrugor janë te ndarë fizikisht njëri prej tjetrit, 
shoferit nuk i lejohet të lëvizë mjetin e vetë nëpër shiritin rrugor të destinuar për 
lëvizjen e mjeteve nga kahja e kundërt.  

51.4. Në rrugë për lëvizjen e mjeteve në një kahe, shoferit të mjetit nuk i lejohet 
lëvizja me mjetin e vetë në kahun e kundërt.  

51.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1, 2, 3 ose 4 të këtij neni. Të 
njëjtit i shqiptohen dy pikë negative.  

 
Neni 52 

 
Në rrugët në nivel me binarët e tramvajit, mjeti mund të lëvizë mbi binarë në qoftë se 
nuk pengon lëvizjen e tramvajit, përveç nëse me shenja të komunikacionit nuk është 
përcaktuar ndryshe. 
 

Neni 53 
 
53.1. Shoferi i mjetit i cili tenton të lëviz mbrapa me mjetin e vet këtë mund ta bëj në 

pjesën e shkurtër të rrugës nëse nuk i pengon ose rrezikon pjesëmarrësit tjerë në 
komunikacion.  

53.2. Gjatë kohës së lëvizjes mbrapa, në mjet duhet të jenë të ndezur të gjithë treguesit 
e drejtimit.  

53.3. Kur shoferi lëviz mbrapa me mjet duhet të lëviz në atë anë të rrugës në të cilën 
ka lëvizur deri atëherë.  

53.4. Kur shoferi i mjetit lëviz prapa, duhet ti jap përparësi mjeteve të cilat vijnë prapa 
mjetit të tij.  

53.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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5. SHPEJTËSIA 
 

Neni 54 
 
54.1. Shoferi duhet të ngasë mjetin, me shpejtësi adekuate dhe sjellje e cila i lejon 

shoferit që të kontrolloj mjetin, në kushte ekzistuese të komunikacionit, 
posaçërisht duke pasur parasysh pamjen, kushtet dhe dukshmërinë e rrugës, 
kushtet dhe ngarkesën e mjetit, kushtet atmosferike dhe dendësinë e 
komunikacionit në mënyrë që mjetin e vet ta ndal para çdo pengese.  

54.2. Shoferit nuk i lejohet që pa shkaqe të arsyeshme të lëvizë aq ngadalë me mjet 
duke shkaktuar me këtë pengesë ose rrezik për pjesëmarrësit e tjerë në 
komunikacion.  

54.3. Kur shpejtësia e lëvizjes nga paragrafi 2 i këtij neni për gjysmë është më e vogël 
se sa e lejuar për atë rrugë ose pjesën e saj, shoferi i atij mjeti duhet ti ndez të 
gjithë treguesit e drejtimit, përveç nëse e shfrytëzon dritën vezulluese 
rrotulluese.  

54.4. Shpejtësia e lëvizjes së mjetit në rrugë publike gjatë kushteve normale të 
komunikacionit nuk lejohet të kufizohet nën 40 km/h nëse nuk përcaktohet 
ndryshe me këtë ligj.  

54.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 55 

 
55.1. Shoferi detyrohet: 

a) të ngas mjetin me shpejtësi që nuk pengon lëvizjen e mjeteve të tjera;  
b) të mbaj distancë të nevojshme në mes mjetit përpara që është e nevojshme 

për t’iu shmangur goditjes së mjetit nëse frenon apo ndalet;  
c) që mos të rrisë vrullshëm shpejtësinë, përkatësisht të niset nga vendi, duke 

arritur me te kufirin e lejueshëm të numrit të rrotullimit të motorit ose në 
mënyrë të tillë që vjen deri te rrëshqitja e rrotave;  

d) të mos bëjë gara shpejtësie;  
e) të mos frenoj vrullshëm përveç në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë dhe atë 

duke i paralajmëruar me sinjalizimin e dritave të frenimit dhe me gjithë 
treguesit e drejtimit ose duke dhënë shenjën përkatëse me dorë.  

55.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me pikat a), b) dhe e) të paragrafit 1 të këtij neni.  

55.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me pikën c) të paragrafit 1 të këtij neni dhe i shqiptohet 
një pikë negative.  

55.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 deri 400 € shoferi që 
vepron në kundërshtim me pikën d) të paragrafit 1 të këtij neni si dhe i 
shqiptohet masa e ndalimit të drejtuarit e mjetit motorik prej gjashtë muaj deri 
një vit dhe tri pikë negative.  

 



 
Ligji Nr. 02/L-70 për sigurinë në komunikacionin rrugor 

 665 

Neni 56 
 
56.1. Shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonave të banuara është 50 km/h, në 

qoftë se me shenja të komunikacionit nuk është e përcaktuar ndryshe.  
56.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 €, shoferi që me mjet 

brenda zonave të banuara lëvizë me shpejtësi dy fish më të madhe se sa është e 
lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit. Nëse në këtë rast tejkalohet 
shpejtësia prej 100 km/h, të njëjtit, përveç gjobës, i shqiptohet masa mbrojtëse e 
ndalimit të drejtuarit të mjetit me veprim motorik prej tre muaj deri në një vit 
dhe i shqiptohen tri (3) pikë negative.  

56.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 270 €, shoferi që me mjet 
brenda zonave të banuara lëvizë me shpejtësi mbi 50 km /h më të madhe se sa 
është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit dhe i shqiptohet 
masa mbrojtëse e ndalimit të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri gjashtë 
muaj dhe i shqiptohen dy (2) pikë negative.  

56.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 € shoferi që me mjet 
lëvizë brenda zonave të banuara me shpejtësi prej 30 deri 50 km/h më të madhe 
se sa është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit dhe i 
shqiptohet një (1) pikë negative.  

56.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i cili me mjet 
lëvizë brenda vendbanimit me shpejtësi prej 10 deri 30 km/h më e madhe se sa 
është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit.  

56.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që me mjet 
lëvizë brenda vendbanimit me shpejtësi deri 10 km/h më e madhe se sa është e 
lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit.  

 
Neni 57 

 
57.1. Në rrugë jashtë zonave të banuara shoferit nuk i lejohet me mjet të lëvizë me 

shpejtësi më të madhe se është e caktuar me shenjë të komunikacionit, e më së 
shumti: 
a) në autostradë - 130 km/orë;  
b) në rrugë të rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike - 110 km/orë;  
c) në rrugë të shpejtë - 100 km/orë;  
d) në rrugë të tjera - 80 km/orë.  

57.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi që me mjet 
jashtë zonave të banuara lëvizë me shpejtësi mbi 50 km/h më të madhe se sa 
është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit dhe i shqiptohet 
masa e ndalimit të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri në tre muaj dhe dy 
(2) pikë negative.  

57.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi që me mjet 
jashtë zonave të banimit lëvizë me shpejtësi prej 30 deri 50 km/h më të madhe 
se sa është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit dhe i 
shqiptohen një (1) pikë negative.  

57.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që me mjet 
lëvizë jashtë vendbanimit me shpejtësi prej 10 deri 30 km/h më të madhe se sa 
është e lejuar ose e përcaktuar me shenjë të komunikacionit.  
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Neni 58 
 
58.1. Shpejtësia e lëvizjes se mjeteve në rrugë kufizohet: 

a) në 80 km/h, për mjetet e transportit me masën më të madhe të lejuar deri 
7500 kg, për autobusë, për autobusë me rimorkio të lehtë dhe për mjetet 
motorike të cilat tërheqin rimorkio për banim (kamp - shtëpizën);  

b) në 70 km/h për autobusë kur kryhet transportimi i organizuar i fëmijëve, për 
autobusët nyjor,pa vend qëndrim në këmbë, për mjetet e transportit me 
masën maksimale të lejuar mbi 7500 kg, për mjete e transportit me mjete 
bashkangjitëse dhe për mjetet të cilat transportojnë materie të rrezikshme;  

c) në 50 km/h për autobus me rimorkio për transportimin e njerëzve, për 
autobusë urban, për autobusë të cilët përpos ulëseve të montuara, ka vende 
për qëndrim në këmbë dhe mjetet e transportit të cilat kryejnë transportin 
grupor të njerëzve;  

d) në 40 /h, për mjetin i cili e tërheq mjetin tjetër të prishur, traktori dhe 
motoçikletë (përfshirë edhe rimorkion anësore) dhe çiklomotor që përdoret 
për transportim të fëmijëve deri në moshën 7 vjeçare;  

e) në 30 km/h për mjetet më mekanizma të qitura përpara më shumë se 1.5 m, 
e matur prej ulëses së shoferit (në 30 km/orë brenda zonave të banuara, 
përkatësisht në 60 km/orë jashtë zonave të banuara).  

58.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, në autostradë, rrugë të rezervuar për 
komunikacion të mjeteve motorike dhe rrugë të shpejtë shpejtësia për këto mjete 
kufizohet: 
a) në 100 km /h për autobusë me masën më të madhe të lejuar mbi 12000 kg, 

përveç autobusëve të cilët transportojnë grupe të organizuar fëmijësh,  
b) në 85 km /h për mjetet e transportit me masën më të madhe të lejuar mbi 

12000 kg, përveç mjeteve të cilat transportojnë materie të rrezikshme,  
c) në 80 km/h për mjetet e transportit me mjetet bashkangjitëse.  

58.3. Kur drejtohet mjeti nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij nenit shoferët detyrohen t’iu 
përmbahen shpejtësisë së lëvizjes sipas rregullave 1 dhe 2 edhe në rrugë në të cilën 
me këtë ligj ose me shenjë të komunikacionit është lejuar shpejtësia më e madhe.  

58.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që me mjet 
lëvizë jashtë zonave të banuara me shpejtësi prej 10 km/h më të madhe se sa 
limitin e kategorisë së shpejtësisë së mjetit ose të përcaktuar me shenjë të 
komunikacionit.  

58.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 € shoferi që me mjet 
lëvizë jashtë zonave të banuara me shpejtësi deri në 10km/h më të madhe se sa 
limitin e kategorisë së shpejtësisë së mjetit ose të përcaktuar me shenjë të 
komunikacionit. 

 
Neni 59 

 
59.1. Në përjashtim nga paragrafi 1 i nenit 56 të këtij ligji, Ministria e Transportit dhe 

Post-Telekomunikacionit ose Kuvendet Komunale, mund të zvogëloj ose rrisë 
shpejtësinë e kufizuar brenda zonave të banuar me anë të shenjave përkatëse të 
komunikacionit.  

59.2. Shpejtësia më e madhe e lejuar e përmendur në paragrafin 1 mund të:  
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a) zvogëlohet, nëse kushtet e sigurisë mungojnë në rrugën e caktuar ose në një 
segment të saj;  

b) rritet, nëse kushtet e komunikacionit në rrugën e caktuar ose në një segment 
të saj shtojnë sigurinë në komunikacion, por vetëm deri në 80 km/h;  

59.3. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit ose Kuvendet Komunale, 
me anë të shenjave përkatëse të komunikacionit mund të zvogëloj shpejtësinë e 
kufizuar jashtë zonave të banuara, nëse kushtet e komunikacionit në rrugë ose në 
një segment të saj e arsyetojnë këtë. 

 
6. KTHIMI 

Neni 60 
 
60.1. Shoferi i mjetit që kthehet djathtas duhet të bëjë kthimin duke lëvizur nëpër 

shiritin e skajshëm të komunikacionit që shtrihet përgjatë skajit të djathtë të 
sipërfaqes së rrugës përveç në qoftë se më shenjën e komunikacionit në rrugë 
nuk është caktuar ndryshe.  

60.2. Shoferi i mjetit që kthehet majtas duhet të bëjë kthimin nëpër shiritin e majtë të 
skajshëm të komunikacionit që shtrihet pranë vijës së mesit dhe nëpër harkun e 
paramenduar ose të shënuar që lidhë dy vijat e mesit të sipërfaqeve anësore të 
rrugës, përkatësisht nëpër shiritin e komunikacionit që shtrihet përgjatë skajit të 
majtë të rrugës në komunikacion me rrugë një kahe, përveç në qoftë se më 
shenjën e komunikacionit në rrugë nuk është caktuar ndryshe.  

60.3. Rregulla në paragrafin 1 dhe 2 nuk zbatohet, nëse dimensionet e mjetit nuk 
lejojnë kthimin sipas kësaj rregulle.  

60.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
7. LËSHIMI I MJETEVE DHE PËRPARËSIA E KALIMIT 

 
Neni 61 

 
61.1. Shoferi i mjetit gjatë afrimit të një kryqëzimi, me rëndësi të njëjtë kur nuk është 

i rregulluar me shenja të komunikacionit duhet të ketë kujdes të veçantë dhe t’i 
japë përparësi mjetit që vjen nga krahu i tij i djathtë. 

61.2. Shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet në të majtë është i obliguar ti jep 
përparësi mjetit, i cili duke ardhur nga krahu i kundërt në kryqëzim, lëvizë drejtë 
ose kthehet në të djathtë, përveç në qoftëse me shenjat e komunikacionit nuk 
është përcaktuar ndryshe.  

61.3. Rregulla e përcaktuar në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni nuk zbatohet ndaj mjetit 
i cili lëvizë nëpër binarë, që ka përparësi në kryqëzim ose kur takohen me mjetet 
tjera, pa marrë para sysh nga cila anë vijnë ato, përveç në rastet kur me shenja 
nuk është caktuar ndryshe.  

61.4. Në kryqëzim të parregulluar me shenja të komunikacionit, e që nuk është në të 
njëjtin nivel, të drejtën e kalimit e ka automjeti i cili lëviz nëpër rrugën në nivel 
më të ulët.  

61.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 
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Neni 62 
 
62.1. Ngasësi i automjetit që kthehet në rrugën e dedikuar si rrugë me përparësi kalimi 

është i obliguar t’i jep përparësi kalimi të gjitha automjeteve të cilat qarkullojnë 
në këtë rrugë.  

62.2. Shoferi i mjetit i cili kyçet në rrugë nga sipërfaqet ku nuk zhvillohet 
komunikacioni publik (rrugë e dheut, oborr, depo, fabrikë, e të ngjashme), duhet 
ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin nëpër rrugën ku ai kyçet 
edhe atëherë kur kjo rrugë nuk është e sinjalizuar si rrugë me përparësi kalimi.  

62.3. I ndalohet shoferit të mjetit të hyj në kryqëzim, nëse nuk ka hapësirë të 
mjaftueshme në anën tjetër pas kryqëzimit, për të vazhduar me lëvizjen e mjetit.  

62.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 shoferi që me mjet 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  

62.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni.  

 
Neni 63 

 
63.1. Shoferi i mjetit i cili i afrohet vendkalimit të caktuar për çiklistë, duhet të ketë 

kujdes të veçantë dhe ti jap përparësi çiklistit i cili gjendet në vendkalim.  
63.2. Shoferi i mjetit i cili me rastin e kthimit të mjetit e pret shtegun ose shiritin për 

biçikleta, duhet t’iu jap përparësi kalimi mjeteve që lëvizin nëpër shiritin ose 
shtegun për biçikleta.  

63.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € dënohet shoferi i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
8. KOMUNIKACIONI NË KRYQËZIM 

 
Neni 64 

 
64.1. Shoferi i mjetit kur i ofrohet kryqëzimit duhet të lëvizë me një kujdes të shtuar 

që tu përshtatet kushteve të komunikacionit në kryqëzim.  
64.2. Shoferi i mjetit kur i ofrohet kryqëzimit është i obliguar të lëvizë me një 

shpejtësi të tillë që të mund të ndalët dhe ti lëshoj pjesëmarrësit e 
komunikacionit të cilat kanë përparësi kalimi në kryqëzim.  

64.3. Shoferi i mjetit në largësi të mjaftueshme para kryqëzimit është i obliguar të 
marrë drejtimin me mjet, në atë shirit të komunikacionit nëpër të cilin duhet ta 
lëshoj kryqëzimin.  

64.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që në mjet 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 65 

 
65.1. Në kryqëzim ose në ndonjë vend tjetër ku rregullohet komunikacioni me shenja 

ndriçuese të komunikacionit (në tekstin e tutje semaforët), dritat e 
komunikacionit për pjesëmarrësit në komunikacion kanë këtë kuptim: 
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a) drita e kuqe, ndalim kalimi;  
b) drita e gjelbër, kalimin e lirë;  
c) drita e verdh, e ndezur vetëm pa ndërprerje, do të thotë që mjeteve nuk i 

lejohet ta kalojnë vijën e ndaljes edhe të hyjnë në kryqëzim, nëse në 
momentin e ndezjes së dritës së verdh, gjendet në atë largësi nga shenja 
ndriçuese e komunikacionit që mundet në mënyrë të sigurt të ndalet;  

d) në semafor drita me ngjyrë të kuqe dhe gjelbër nuk mund të ndizen në të 
njëjtën kohë, ndërsa drita e verdhë e vetme pa ndërprerje prej kalimit të 
dritës së gjelbër në atë të kuqe mundë të ndizen së bashku, para se të 
paraqitet drita e gjelbër;  

e) drita me ngjyrë gjelbër vezulluese paralajmëron ndërprerjen e shpejtë të 
kalimit të lirë, përkatësisht paraqitjen e ngjyrës së verdhë pastaj të kuqe;  

f) drita me ngjyrë të verdhë vezulluese shërben për t’i paralajmëruar 
pjesëmarrësit në komunikacion të lëvizin me kujdes të shtuar.  

65.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që me mjet 
në vendin ku komunikacioni rregullohet me semaforë nuk ndalet në shenjën e 
dritës së kuqe dhe i shqiptohet masa mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit të mjetit 
me veprim motorik në kohë zgjatje prej dy deri gjashtë muaj si dhe dy pikë 
negative.  

 
Neni 66 

 
66.1. Nëse semaforit në kryqëzim i është shtuar një dritë plotësuese ose disa drita 

plotësuese në formë shigjete, gjatë kohës derisa ato drita janë të ndezura, shoferi 
mundet me mjet të kaloj në drejtim të shigjetave edhe gjatë kohës derisa është e 
ndezur drita e kuqe ose e verdhë, por duhet ti lëshoj mjetet të cilat lëvizin në 
rrugë ku ai është duke hyrë dhe këmbësorët të cilët e kalojnë atë rrugë.  

66.2. Nëse drita e gjelbër në semafor e ka formën e shigjetave, shoferit me mjet i 
lejohet lëvizja vetëm në drejtime të shigjetave.  

66.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni, i shqiptohet masa mbrojtëse e ndalim i të 
drejtuarit të mjetit me veprim motorik në kohë zgjatje prej dy deri gjashtë muaj 
dhe i shqiptohen dy pikë negative.  

 
Neni 67 

 
67.1. Shoferit me mjet nuk i lejohet hyrja në kryqëzim nëse dendësia e komunikacionit 

është e tillë që ai me mjet nëse do të ndalet në kryqëzim ose në vendkalimin e 
këmbësorëve do ta pengoj ose pa mundësoj komunikacionin e mjeteve të cilat 
vijnë nga anët anësore të rrugës ose komunikacionin e këmbësorëve.  

67.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që me mjet 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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9. PËRBALL-KALIMI  
 

Neni 68 
 
Shoferi obligohet gjatë përball-kalimit, të mbaj distancë të sigurt anësore në mes mjetit 
të tij dhe mjetit ose pjesëmarrësit tjetër në komunikacion, që është duke përball-kaluar 
dhe nëse është e nevojshme të shmanget në anën e djathtë të rrugës ose të ndalet për të 
mundësuar përball-kalimin e sigurt. 
 

Neni 69 
 
69.1. Kur përball-kalimi i mjeteve është i pamundur si pasojë e punimeve në rrugë, 

mjetit të ndaluar ose ndonjë pengese tjetër në rrugë, shoferi i mjetit i cili 
pengesën e ka në kahun e tij të lëvizjes, duhet ndalet për ti dhënë përparësi 
kalimi mjetit që vjen nga kahu e kundërt e rrugës.  

69.2. Kur në kryqëzim mjetet vijnë nga kahet e kundërta dhe kthehen majtas, ato 
përball-kalohen në atë mënyrë që lëshohen me përparësi kalimi mjetet që vijnë 
nga ana e vet e djathtë.  

69.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 70 

 
70.1. Në rrugë me pjerrtësi të madhe gjatësore ku përball-kalimi me mjetet tjera është 

i vështirë ose i pamundur, shoferi i mjetit që lëvizë teposhtëze duhet të ndalet 
dhe të pozicionohet sa më afër skajit të rrugës dhe ti mundësojë përballë-kalimin 
mjetit i cili lëvizë në përpjetëze.  

70.2. Shoferi i mjetit i cili lëvizë në përpjetës duhet ta ndal mjetin e vet në rast se para 
vetes ka vend të përshtatshëm për ndalim, për ta mundësuar përball kalimin e 
sigurt.  

70.3. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilën përball-kalimi është i vështirësuar 
ose i pamundur e njeri nga mjetet duhet të lëvizë mbrapa, këtë do ta bëjë:  
a) çdo mjet i cili takohet me mjetin që tërheq mjetin bashkangjitës;  
b) mjeti i lehtë i cili takohet me mjetin e kategorisë më të lartë;  
c) mjeti transportues i cili takohet me autobusin;  
d) në qoftë se mjetet janë të një kategorie, mjeti i cili lëvizë në tëposhtëze.  

70.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
10. TEJKALIMI DHE ANASHKALIMI 

 
Neni 71 

 
71.1. Shoferi, para fillimit të tejkalimit obligohet të sigurohet se: 

a) ekziston dukshmëri adekuate dhe hapësirë e mjaftueshme që të bëjë 
veprimin e tejkalimit pa penguar dhe rrezikuar pjesëmarrësit tjerë në 
komunikacionin rrugor;  
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b) shoferi i mjetit që lëviz mbrapa tij, nuk e ka filluar veprimin e vetë të 
tejkalimit;  

c) shoferi përpara në të njëjtin shirit të komunikacionit nuk ka sinjalizuar 
tendencën që të tejkaloj ndonjë mjet tjetër, të ndryshoj drejtimin e lëvizjes 
apo shiritin e komunikacionit;  

d) që rruga të ketë hapësirë të mjaftueshme për realizimin e plotë të tejkalimit, 
duke pasur parasysh diferencën ndërmjet shpejtësisë së tij dhe të mjetit që 
do të tejkalohet si dhe distancën dhe shpejtësinë ndaj mjeteve që vijnë nga 
krahu i kundërt;  

e) vetit teknike të mjetit me të cilin bën tejkalimin janë në gjendje të rregullt;  
f) pas tejkalimit ti shmanget manovrimeve të rrezikshme dhe të kthehet në 

shiritin e komunikacionit që ka lëvizur para se ta filloj tejkalimin sa më parë 
që të jetë e mundur pa e penguar ose rrezikuar mjetin të cilin e tejkalon;  

g) pas tejkalimit të dy mjeteve që pa i penguar ose rrezikuar pjesëmarrësit tjerë 
në komunikacion, të zërë pozitën në shiritin e komunikacionit nëpër të cilin 
ka lëvizur para tejkalimit përkatësisht anashkalimit.  

71.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 72 

 
72.1. Shoferi i mjetit gjatë tejkalimit ose anashkalimit duhet të ushtroj kujdes të 

veçantë dhe të mbaj distancë të sigurt anësore posaçërisht ndaj mjetit që e 
tejkalon ose ndaj një pjesëmarrësi tjetër në komunikacion.  

72.2. Në rast të tejkalimit të mjetit dy-rrotash ose kolone të këmbësorëve, distanca 
anësore e sigurisë nuk duhet të jetë më e vogël se 1 m.  

72.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 73 

 
73.1. Tejkalimi dhe anashkalimi bëhet në anën e majtë, përveç nëse përcaktohet 

ndryshe me ligj ose me shenjat e komunikacionit. 
73.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni dhe i shqiptohet 
masa mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit të mjetit me veprim motorik deri n tre 
muaj dhe dy pikë negative. 

 
Neni 74 

 
74.1. Tejkalimi duhet të bëhet në anën e djathtë po që se mjeti në rrugë ka zënë një 

pozitë të tillë dhe që shoferi i tij jep sinjalin për kthim në anën e majtë.  
74.2. Mjeti i cili lëvizë nëpër binarët e vendosur në mes të rrugës nuk lejohet të 

tejkalohet nga ana e majtë, mjeti mund të tejkalohet nga ana e djathtë në qoftë se 
midis këtij mjeti dhe skajit të djathtë të rrugës ekziston shiriti i komunikacionit.  

74.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjetit që 
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vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni, i shqiptohet masa mbrojtëse e 
ndalimit e të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri tre muaj dhe dy pikë 
negative.  

 
Neni 75 

 
75.1. Në qoftë se në mesin e rrugës ndodhet ishulli për këmbësor, është e shënuar 

hapësira për parkimin e mjeteve, ndonjë sipërfaqe tjetër që nuk është e destinuar 
për komunikacionin e mjeteve, ndonjë objekt ose mekanizëm tjetër, shoferi i 
mjetit duhet të anashkalojë nga ana e djathtë.  

75.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni, i shqiptohet masa mbrojtëse e 
ndalimit e të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri në tre muaj dhe një (1) 
pikë negative.  

 
Neni 76 

 
76.1. Në qoftë se sipërfaqet, objektet dhe mekanizmat nga paragrafi 1 i nenit 75, 

ndodhen në mes të rrugës njëkahëshe, shoferi i mjetit mund të anashkaloj nga 
ana e djathtë ose e majtë, në qoftë se me shenja të komunikacionit nuk është 
përcaktuar ndryshe.  

76.2. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 77 

 
77.1. Shoferit të cilit i është dhënë sinjali për tejkalim nga krahu i tij i majtë duhet të 

largojë mjetin e tij kah skaji i djathtë i rrugës dhe nuk i lejohet ta rrisë 
shpejtësinë gjatë kohës gjersa tejkalohet.  

77.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni dhe i shqiptohet 
masa mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri në tre 
muaj dhe një (1) pikë negative.  

 
Neni 78 

 
78.1. Shoferi i mjetit që lëvizë ngadalë duhet të tërhiqet në maksimum në anën e 

djathtë dhe nëse është e nevojshme sa më shpejt që të jetë e mundur, të ndalet në 
qoftë se prapa tij formohet kolona më tepër se 5 mjete, në mënyrë që të lehtësoj 
lëvizjen e mjeteve të shpejta, kur për një gjë të tillë ka mundësi. 

78.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 79 

 
79.1. Shoferi i mjetit që tejkalon mjetin në të cilin bëhet aftësimi i kandidatëve për 

shofer apo lëvizë pas tij, duhet të ketë kujdes të shtuar.  
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79.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 80 

 
80.1. Ndalohet tejkalimi: 

a) kur me shenja të komunikacionit (sinjalizimi vertikal dhe horizontal), është 
në mënyrë të prerë i ndaluar; 

b) drejtpërdrejt para ose në kryqëzim i cili nuk është me rreth - rrotullim të 
komunikacionit, përveç biçikletës, çiklomotorit dhe motoçikletës pa 
rimorkio anësore; 

c) drejtpërdrejt para dhe në vendkalim të rrugës mbi binar hekurudhor ose 
binar të tramvajit në nivel. 

80.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, i shqiptohet 
masa mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit e mjetit me veprim motorik prej tre deri 
në gjashtë muaj si dhe dy pikë negative. 

 
Neni 81 

 
81.1. Ndalohet tejkalimi: 

a) drejtpërdrejt para dhe në vendkalimin e këmbësorëve, me përjashtim në 
vendkalimin e këmbësorëve ku komunikacioni rregullohet nga semaforët 
apo personat e autorizuar;  

b) i mjetit i cili është duke lëvizur në drejtimin e njëjtë por ndalet në mënyrë që 
ti jap përparësi këmbësorit;  

c) drejtpërdrejtë para dhe në vendkalimin e çiklistëve;  
d) më shumë se dy mjete, të cilat nuk përbëjnë një kolonë në kuptimin e këtij 

ligji;  
e) kolonës së mjeteve;  
f) në shiritin për nxitim, ngadalësim dhe ndalje emergjente.  

81.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe i shqiptohet masa 
mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit të mjetit me veprim motorik prej tre deri 
gjashtë muaj dhe dy pikë negative. 

 
Neni 82 

 
82.1. Ndalohet tejkalimi i mjetit që sinjalizon tendencën e tij që të kthehet djathtas, 

nëse gjatë tejkalimit kalon në shiritin për mjetet e kahes së kundërt.  
82.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni dhe i shqiptohet 
masa mbrojtëse e ndalimit për drejtimin e mjetit me veprim motorik deri në tre 
muaj dhe një pikë negative.  
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Neni 83 
 
83.1. Në rrugë me dy shirita të komunikacionit shoferit nuk i lejohet të tejkaloi mjetin 

tjetër: 
a) ku dukshmëria e rrugës është e kufizuar;  
b) përpara fillimit të vijës së bardhë të plotë të shënuar me sinjalizim 

horizontal;  
c) në kthesë të rrugës ku dukshmëria është e kufizuar.  

83.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe i shqiptohet masa 
mbrojtëse e ndalimit e të drejtuarit të mjetit me veprim motorik deri në tre muaj 
dhe dy pikë negative. 

 
Neni 84 

 
Përjashtimisht nga neni 83 i këtij ligji, lejohet tejkalimi në rrugë nëse ekzistojnë dy ose 
më tepër shirita të komunikacionit të shënuar me sinjalizim horizontal, dedikuar 
posaçërisht për lëvizjen e mjeteve në kahe të lëvizjes së mjetit i cili bën tejkalimin. 
 

Neni 85 
 
85.1. Drejtpërdrejtë para dhe në kryqëzim shoferit i lejohet të tejkaloi mjetin: 

a) i cili lëvizë në rrugë me përparësi kalimi;  
b) në kryqëzim i cili rregullohet me semafor ose nga personi i autorizuar.  

85.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe i shqiptohet masa e 
ndalimit për drejtimin e mjetit me veprim motorik deri në tre muaj dhe një (1) 
pikë negative. 

 
Neni 86 

 
86.1. Në rrugë me vijë të bardhë të plotë gjatësore lejohet tejkalimi nëse nuk kalohet 

vija e plotë dhe nuk rrezikohet mjeti i cili tejkalohet.  
86.2. Ndalohet tejkalimi i mjeteve me përparësi kalimi dhe nën përcjellje kur janë në 

kryerjen e detyrës.  
86.3. Lejohet tejkalimi i mjeteve të cilat nuk mund të zhvillojnë shpejtësi me të madhe 

se 30 km/h në rrugë të rrafshet dhe të mjeteve të cilat nuk konsiderohen mjete 
motorike në vije të plotë gjatësore edhe në rastet e ndaluara me shenjë të 
komunikacionit me kusht që nuk rrezikon dhe pengon pjesëmarrësit tjerë ne 
komunikacion.  

86.4. Për e shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe i shqiptohet masa 
mbrojtëse e ndalimit për drejtimin e mjetit me veprim motorik deri në tre muaj 
dhe një (1) pikë negative.  
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Neni 87 
 
87.1. Në rrugë, në të cilën ekzistojnë të paktën dy shirita të komunikacionit të 

destinuar për komunikacionin e mjeteve në kahe të njëjtë dhe në të cilën ndodhet 
kolona e mjeteve, shoferit nuk i lejohet me mjet të kalojë nga një shirit në një 
shirit tjetër, kurse shoferi mund ta lëshojë shiritin në të cilin ndodhet vetëm për 
tu kthyer në anën e majtë ose në të djathtë apo për parkimin e mjetit.  

87.2. Në rrugët brenda zonës së banuar sipas kushteve të paragrafit 1 të këtij neni, 
lëvizja më e shpejtë e mjetit në një shirit se sa në shiritin tjetër si dhe kalimi 
pranë mjetit që lëviz ngadalë e që nuk e shfrytëzon shiritin e djathtë të skajshëm 
të komunikacionit, nuk konsiderohet tejkalim.  

87.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
11. SINJALET PARALAJMRUESE TË DRITES DHE ZËRIT 

 
Neni 88 

 
Shoferi i mjetit duhet të jap sinjale zëri apo drite kur është e domosdoshme për të 
paralajmëruar pjesëmarrësit tjerë mbi rrezikun në rrugë. 

 
Neni 89 

 
Ndalohet: 

a) të keqpërdoren sinjalet e zërit dhe dritës;  
b) të jepen sinjale zëri brenda zonës së banuar, përveç në rast rreziku të 

drejtpërdrejt;  
c) të paralajmërosh pjesëmarrësit e tjerë të komunikacionit nën kushtet kur 

shoferët tjerë do ti ekspozohen dritës verbuese.  
 

Neni 90 
 
Shoferi obligohet që të përdorë shenjat paralajmëruese të zërit kur kërkon nevoja e 
sigurisë së komunikacionit sidomos: 

a) në rrugë jashtë zonave të banuara për të paralajmëruar pjesëmarrësin tjetër 
në komunikacion, që dëshiron të tejkaloi ose anashkaloi, kur mosdhënia e 
këtij sinjali do të rrezikonte shkaktimin e aksidentit në komunikacion;  

b) në qoftëse pranë rrugës gjenden fëmijët të cilët nuk i kushtojnë vëmendjen 
komunikacionit të mjeteve;  

c) në rrugë jashtë zonave të banuara, para hyrjes në kthesa të padukshme dhe 
të ngushtuara ose para arritjes në kurriz, në të cilat është vështirësuar 
përball-kalimi.  

 
Neni 91 

 
91.1. Prej muzgut të parë deri në agimin e plotë, shoferi i mjetit si rregull përdorë në 

vend të sinjalit të zërit për paralajmërim, sinjalin e paralajmërimit me dritë. Këtë 
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sinjal shoferi i mjetit mund ta përdorë edhe në zonën e banuar gjatë tejkalimit të 
mjetit tjetër.  

91.2. Sinjalin e paralajmërimit me drita shoferi i mjetit mund ta përdorë edhe ditën në 
qoftë se mënyra e tillë e paralajmërimit i përshtatet më mirë rrethanave në rrugë.  

91.3. Sinjali i paralajmërimit me dritë jepet duke ndezur në intervale të shkurtra të 
njëpasnjëshme dritat e gjata, duke ndezur në mënyrë të njëpasnjëshme dritat e 
shkurta për ndriçimin e rrugës ose duke ndezur në mënyrë alternative, në 
intervale të shkurtra dritat e gjata dhe dritat e shkurtra.  

91.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 88 deri te neni 91 të këtij ligji.  

 
12. NDALJA DHE PARKIMI 

 
Neni 92 

 
92.1. Ndalja dhe parkimi i mjetit lejohet vetëm në vendet ku mjeti është i dukshëm 

nga një distancë e mjaftueshme për shoferët e tjerë dhe nuk pengon apo rrezikon 
komunikacionin rrugor.  

92.2. Shoferi i mjetit i cili ndal ose parkon mjetin në rrugën publike është i detyruar ta 
ndalë, përkatësisht ta parkojë atë më pranë cepit të djathtë të sipërfaqes së 
rrugës.  

92.3. Në rrugë, në vende, përkatësisht në hapësira të destinuara për ndalje dhe parkim, 
edhe në sipërfaqet e ndërtuara të komunikacionit të parapara për lëvizjen e 
këmbësoreve, nuk lejohet lënia e mjeteve të cilat nuk përdoren në komunikacion 
(të papërdorura, të pa regjistruara ose të ngjashme) ose mjetet bashkangjitëse të 
cilat shfrytëzohen vetëm përkohësisht (rimorkio e lehtë ose kamp-shtëpiza ose të 
ngjashme), sendet, materialet e të ngjashme të cilat pengojnë rrjedhën normale 
të komunikacionit apo e ndotin ambientin.  

92.4. Shoferi i mjetit duhet të përdorë mënyrën e ndaljes së mjetit, siç tregohet me 
sinjalizim horizontal dhe vertikal.  

92.5. Shoferi i mjetit kur e ndal mjetin duhet të siguroj atë në mënyrë që të mos ketë 
mundësi të keqpërdoret nga personat e pa autorizuar dhe të merr të gjitha masat 
e nevojshme, në mënyrë që të shmang ndonjë aksident.  

92.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1, 2, 4 dhe 5 të këtij neni.  

92.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi i cili vepron 
në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni.  

 
Neni 93 

 
93.1. Me rastin e ndaljes ose parkimit të mjetit në rrugë jashtë zonave të banuara, 

mjeti duhet të ndalet ose parkohet jashtë rrugës.  
93.2. Shoferi i cili për shkak të defektit në mjet, aksidentit të komunikacionit ose për 

ndonjë shkak tjetër të arsyeshëm ka qenë i detyruar ta ndal mjetin në rrugë, 
detyrohet ti marr të gjitha masat që mjeti i ndalur në rrugë mos të pengon ose 
rrezikon komunikacionin dhe menjëherë ta largon nga rruga.  

93.3. Shoferi i cili për shkak të defektit në mjet, aksidentit në komunikacion ose për 
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ndonjë arsye tjetër ka qenë i detyruar ta ndal mjetin mbi binar,detyrohet 
menjëherë ta largon atë nga binaret, nëse një gjë e tillë nuk është e mundshme, 
atëherë duhet ti marrë të gjitha masat që personi i cili drejton mjetin mbi binar të 
lajmërohet me kohë.  

93.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
ndal ose parkon mjetin në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 94 

 
94.1. Para fillimit të ngasjes, shoferi duhet ti mbyll dhe ti përforcon të gjitha pjesët 

lëvizëse të mjetit si dhe dyert, të vërteton që pajisjet për kyçje dhe shkyçje të 
mjetit bashkangjitëse janë në mënyrë të rregullt të vendosura.  

94.2. Në mjetin e ndalur ose të parkuar nuk lejohet hapja e dyerve, nëse me këtë do të 
pengohej lëvizja e pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion ose do të rrezikohet 
siguria në komunikacion.  

94.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 95 

 
95.1. Lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në trotuar, me dy rrotat anësore apo me rrotat 

e një boshti të mjeteve me masë të përgjithshme deri 3.5 tona, me kusht që: 
a) në segmentin e caktuar rrugor ndalja apo parkimi nuk ndalohet; 
b) gjerësia e trotuarit që mbetet në dispozicion të këmbësorëve është e tillë që 

nuk e pengon lëvizjen e këmbësorëve dhe nuk është me e vogël se 1.5 metra; 
c) mjeti të cilit boshti i përparmë vendoset në trotuar dhe nuk pengon 

komunikacionin rrugor. 
95.2. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, ndalja dhe parkimi lejohet në trotuar afër skajit të 

rrugës e komplet veturës, motoçikletës, çiklomotorit, biçikletës apo mjetit me 
masë më të madhe të lejuar që nuk tejkalon 3500 kg, por vetëm në vendin e 
shënuar me sinjalizim horizontal. 

95.3. Shoferi mundë ta parkoj mjetin e vetë në vendet që ndodhen në mes të 
sipërfaqes së rrugës, vetëm kur këto vende janë të shënuara me sinjalizim 
vertikal ose horizontal.  

95.4. Nëse pran skajit të djathtë gjinden binaret e tramvajit ose binaret e trenit, shoferi 
mund ta ndal ose parkon mjetin në anën e majtë të rrugës.  

95.5. Në rrugë një kahëshe shoferi mund ta parkojë mjetin në dy anët e rrugës, nëse 
me rregullat ose me shenjat e komunikacionit nuk përcaktohet ndryshe.  

95.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që e 
ndalë ose parkon mjetin në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 96 

 
96.1. Ndalohet ndalja ose parkimi i mjetit: 

a) në kthesa të padukshme, në afërsi kurrizi dhe në rrugët kryesore jashtë 
vendbanimit;  
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b) në tunel, në nënkalime, në mbi kalime, nën urë dhe mbi urë dhe në distancë 
më të vogël se 15 metra nga tuneli, nënkalime dhe në mbi kalime, nën urë 
dhe mbi urë;  

c) mbi binarët e tramvajit ose të hekurudhës, në të njëjtin nivel me rrugë dhe 
në afërsi nëse pengohet lëvizja e mjetit mbi binar;  

d) në kryqëzim dhe në largësi më të vogël se pesë metra nga skaji më i afërt i 
rrugës tërthore;  

e) në shtegun për biçikleta;  
f) shiritin për biçikleta;  
g) në vendkalimin e këmbësorëve, në vendkalimin e biçikletave dhe brenda 

distancës më të vogël se pesë metra para vendkalimit të tillë;  
h) në rrugë, përgjatë vijës së bardhë të plotë dhe në afërsi të pikave të 

përfundimit të tyre, nëse kjo do të detyronte shoferët tjerë që ngasin mjetin 
ose bashkësinë e mjeteve mbi atë vijë;  

i) në distancë më të vogël se 10 metra nga ana e përparme e shenjës apo 
sinjalit të komunikacionit, nëse këto do të mbuloheshin nga mjeti;  

j) në skajin e anës së majtë të rrugës me përjashtim të ndaljes apo parkimit 
brenda një zone të banuar, në rrugë një kahore dhe nenit 95 paragrafit 4 të 
këtij Ligji;  

k) në brezin ndarës ndërmjet shiritave rrugor;  
l) në vendet e rezervuara për parkim të mjetit për personin me invaliditet;  
m) në trotuar;  
n) përjashtimisht nga paragrafi 1 pika m) të këtij neni, lejohet ndalja nëse për 

lëvizjen e këmbësorëve,është lënë sipërfaqe së paku 1,5 metra dhe e njëjta 
nuk mund të jetë pran skajit të djathtë. Në këtë rast mjeti mund të parkohet 
nëse është e lejuar me shenjë të komunikacionit;  

o) në pjesën e rrugës ku gjerësia e kalimit të lirë prej mjetit të ndalur ose të 
parkuar deri te vija e plotë gjatësore e mesit e shënuar në rrugë do të ishte 
më e vogël se tre metra përkatësisht deri te skaji tjetër i rrugës më e vogël se 
katër metra.  

96.2. Në zonën e TMK-së ndalohet ndalja dhe parkimi i automjeteve pa autorizim të 
veçantë nga TMK-ja.  

96.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
ndal ose parkon mjetin në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

 
Neni 97 

 
97.1. Ndalohet parkimi i mjeteve: 

a) në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga garazhi, porta, parkingu dhe ku 
mund të pengoj komunikacionin;  

b) në vendin ku qasja e mjetit tjetër të parkuar apo dalja e këtij mjeti do të 
mund të pengohej;  

c) në pjesën e rrugës para kalimit të rrugës në nivel me vijën hekurudhore ose 
me vijën e tramvajit në një largësi më të vogël se 15 m nga këto kalime;  

d) brenda zonës së banuar, mjeti apo bashkësia e mjeteve me masë të 
përgjithshme më shumë se 7,5 tona apo me gjatësi që tejkalon 12 metra, 
jashtë vendit të shënuar për parking të destinuara për këto mjete; 
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e) brenda distancës më të vogël se 15 metra para ose mbrapa shenjës së 
komunikacionit “vend ndalja e autobusit”;  

f) në vend ndalje ose sipërfaqe të zgjeruar jashtë shiritit të komunikacionit të 
mjeteve të cilat kryejnë transportin publik të udhëtarëve të cilat janë të 
shënuar me shenja përkatëse të komunikacionit. 

97.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
parkon mjetin në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

 
Neni 98 

 
Ndalimi i ndaljes ose parkimit të mjetit motorik nuk zbatohet në situatën ku ndalja e 
mjetit bëhet si rrjedhojë e rregullave të komunikacionit. 
 

Neni 99 
 
99.1. Pjesëtarët e Shërbimit Policor të Kosovës ose personat e tjerë të autorizuar me 

ligj urdhërojnë që mjeti të zhvendoset në ndonjë vend tjetër nëse është i ndalur 
ose i parkuar në rrugë, ku rrezikohet siguria e komunikacionit ose pengohet 
rrjedha normale e komunikacionit, si: 
a) në kthesa të padukshme, në afërsi kurrizi dhe në rrugët kryesore jashtë 

vendbanimit;  
b) në tunel, në nënkalime dhe në mbi kalime, nën urë dhe mbi urë dhe në 

distancë më të vogël se 15 metra nga tuneli, nënkalime dhe në mbi kalime, 
nën urë dhe mbi urë;  

c) mbi binarët e tramvajit ose të hekurudhës, në të njëjtin nivel me rrugë dhe 
në afërsi nëse pengohet lëvizja e mjetit mbi binar;  

d) në kryqëzim dhe në largësi më të vogël se pesë metra nga skaji më i afërt i 
rrugës tërthore;  

e) në shtegun për biçikleta;  
f) shiritin për biçikleta;  
g) në vendkalimin e këmbësorëve, në vendkalimin e biçikletave dhe brenda 

distancës më të vogël se pesë metra para vendkalimit të tillë;  
h) në rrugë, përgjatë vijës së bardhë të plotë dhe në afërsi të pikave të 

përfundimit të tyre, nëse kjo do të detyronte shoferët e tjerë që ngasin mjetin 
ose bashkësinë e mjeteve mbi atë vijë;  

i) në distancë më të vogël se 10 metra nga ana e përparme e shenjës apo 
sinjalit të komunikacionit, nëse këto do të mbuloheshin nga mjeti;  

j) në skajin e anës së majtë të rrugës me përjashtim të ndaljes apo parkimit 
brenda zonës së banuar sipas nenit 95 paragrafit 4 të këtij Ligji;  

k) në brezin ndarës ndërmjet shiritave rrugor;  
l) në vendet e rezervuara për parkim të mjetit për personin me invaliditet;  
m) në trotuar nëse nuk lehet sipërfaqja e lirë për lëvizjen e këmbësorëve së 

paku 1,5 metra;  
n) në pjesën e rrugës ku gjerësia e kalimit të lirë prej mjetit të ndalur ose të 

parkuar deri te vija e plotë gjatësore e mesit e shënuar në rrugë ose ndonjë 
pengesë tjetër do të ishte më e vogël se tre metra përkatësisht deri te skaji i 
tjetër i rrugës, më e vogël se katër metra.  
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99.2. Mjetet të cilat janë ndalur ose parkuar kundër rregullave në vendin nga paragrafi 
1 i këtij neni nuk munden të bllokohen por duhen të largohen nga vendi.  

99.3. Para se të jep urdhëresën për zhvendosjen e mjetit sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
pozita e mjetit të ndalur ose parkuar në mënyrë jo të rregullt dëshmohet me 
fotografi ose me skicë.  

 
Neni 100 

 
100.1. Zbatimin e urdhëresës për zhvendosjen e mjetit nga neni 99, paragrafi 1 i këtij 

ligji e bënë Shërbimi Policor i Kosovës.  
100.2. Shërbimi Policor i Kosovës e bënë zhvendosjen e mjeteve të cilat janë ndalur 

ose parkuar në kundërshtim me rregullat e nenit 99 të këtij ligji, përmes mjeteve 
të veta ose përmes organizatave afariste të licencuara nga Komuna për 
zhvendosjen e mjeteve.  

100.3. Shërbimi Policor i Kosovës me një akt nënligjor përcakton mënyrën e 
zhvendosjes së mjeteve të cilat ndalen ose parkohen kundër rregullave të nenit 
99 të këtij ligji, ndërsa Kuvendet Komunale përcaktojnë vendin ku do të 
qëndrojnë përkohësisht mjetet e zhvendosura. 

 
Neni 101 

 
101.1. Në çoftë se mjeti i zhvendosur nuk kërkohet nga pronari brenda gjashtë muajve, 

mjeti do të shitet me ankand publik dhe të hollat do të derdhen në Buxhetin e 
konsoliduar të Kosovës.  

101.2. Nëse mjeti pas tri ankandeve publike nuk mund të shitet, i njëjti duhet të 
asgjësohet në bazë të një vendimi të cilin e nxjerr një komision i veçantë, i cili 
formohet nga Kuvendi Komunal përkatës, Shërbimi Policor i Kosovës dhe 
Shërbimi Doganor i Kosovës.  

 
Neni 102 

 
102.1. Shpenzimet e zhvendosjes së mjetit dhe qëndrimit të mjetit në vendin e caktuar 

nga neni 99 i këtij ligji i bart shoferi përkatësisht pronari i mjetit.  
102.2. Për të siguruar pagimin e shpenzimeve të zhvendosjes së mjetit nga personi i cili 

nuk është banor i Kosovës, personi i cili bënë zhvendosjen e mjetit mund të 
kërkoj garanci. Në qoftë se pronari nuk jep garanci mjeti mund të mbahet.  

102.3. Shumën e shpenzimeve të zhvendosjes së mjeteve e përcakton Shërbimi Policor 
i Kosovës në bashkëpunim me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave.  

 
Neni 103 

 
103.1. Shoferi i mjetit duhet që mjetin ose mjetin bashkangjitës përveç çiklomotorit, 

motoçikletës pa rimorkio anësore, kur janë të ndalura në rrugë të shënojnë me 
shenjën me të cilën shënohet ndalja e mjetit në rrugë (trekëndëshi i sigurisë), për 
shkak të prishjes, aksidentit ose ndonjë arsye tjetër dhe atë: 
a) në autostradë, në rrugë të rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike 

dhe rrugë të shpejta;  
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b) në rrugë jashtë zonës së banuar, me rastin e ndaljes në rrugë në vendin ku 
kjo ndalohet, nëse mjeti nuk mund të shihet nga një distancë e mjaftueshme;  

c) në rrugë brenda zonës së banuar, me rastin e ndaljes në rrugë në vendin ku 
ndalja ndalohet.  

103.2. Ndalja e mjetit nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të shënohet si në vijim: 
a) në autostradë ose rrugë të rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike 

me anë të: shenjës me të cilin shënohet mjeti i ndalur në rrugë (trekëndëshi i 
sigurisë), ndezja e gjithë treguesve të drejtimit, dhe nëse mjeti nuk është i 
pajisur me gjithë treguesit e drejtimit duhet ti ndez dritat e pozicionit;  

b) duke vendosur trekëndëshin e sigurisë në distancë prej 100 metra pas mjetit 
trekëndëshi i tillë duhet të vendoset në rrugë, varësisht se ku mjeti është i 
ndalur;  

c) në rrugë të tjera: jashtë zonës së banuar me anë të vendosjes të trekëndëshit 
të sigurisë, në distancë prej 30-50 metra pas mjetit dhe duhet ndezur të 
gjithë treguesit e drejtimit, nëse treguesit nuk janë në dispozicion, duke i 
ndezur dritat e pozicionit;  

d) brenda zonës së banuar, me anë të ndezjes së të gjithë treguesve të drejtimit 
dhe nëse treguesit nuk janë në dispozicion, duke i ndezur dritat e pozicionit 
dhe duke vendosur trekëndëshin e sigurisë pas mjetit në distancë të sigurt që 
mundet lehtë të vërehet ose në lartësi jo më shumë se 1 metër.  

103.3. Shënimi i mjetit i përmendur në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni është i 
obligueshëm gjatë tërë kohës së ndalimit të mjetit. 

103.4. Në të njëjtën mënyrë sikurse në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni shënohen edhe 
kolona e mjeteve, bashkësia e mjeteve dhe mjetet të cilat bartin materie të 
rrezikshme vetëm se në vend të një trekëndëshit të sigurisë vendosen dy 
trekëndësha të sigurisë.  

103.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që nuk 
e shënon mjetin e ndalur ose e shënon në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 104 

 
104.1. Para se të largohet nga mjeti, shoferi i cili e lenë mjetin në rrugë detyrohet ti 

marr të gjitha masat e duhura që mjeti mos të lëviz vetë nga vendi ose që 
personat e pa autorizuar të vejnë në lëvizje (të fiket motori, të mbyllen dritaret 
dhe dyert dhe çelësat ti marr me veti ose të ngjashme).  

104.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
13. NDËRPRERJA E KOLONES SË KËMBËSORËVE 

 
Neni 105 

 
105.1. Shoferit nuk i lejohet me mjet ta ndërprerje kolonën e fëmijëve, ushtarëve, 

funeraleve ose çdo kolone tjetër të organizuar të këmbësorëve që lëvizin rrugës.  
105.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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14. TËRHEQJA E MJETEVE BASHKANGJITËSE DHE QERREVE 
 

Neni 106 
 
106.1. Në komunikacionin rrugor publik me përjashtim në autostradë, mjetit mund ti 

bashkëngjiten më së shumti: 
a) dy mjete bashkangjitëse për transport të ngarkesës;  
b) një mjet bashkangjitës për transportin e personave.  

106.2. Mjeti motorik i lejohet te tërheq mjetin bashkangjitës i cili nuk e zvogëlon 
stabilitetin e tij.  

106.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni.  

106.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 107 

 
107.1. Në autostradë dhe në rrugë të rezervuar vetëm për mjete motorike, mjeteve 

motorike mund ti bashkëngjitet vetëm një mjet bashkangjitës.  
107.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
107.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 1.500 €, edhe 

ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
Neni 108 

 
108.1. Lëvizja e mjeteve apo e bashkësive të mjeteve tek të cilat masa, ngarkesa në 

boshte apo dimensionet me apo pa ngarkesë janë më të mëdha se sa lejohen me 
rregullat e këtyre mjeteve dhe përkufizohen në nenin 178 të këtij ligji lejohet me 
kusht që te merret leja e veçantë.  

108.2. Leja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni lëshohet:  
a) në afat të pacaktuar;  
b) për një periudhë të caktuar e shënuar në leje;  
c) për një kalim në periudhë të caktuar kohore dhe në itinerar të caktuar.  

108.3. Lejet e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni lëshohen nga Ministria e 
Transportit dhe Post-Telekomunikacionit në bashkëpunim me Shërbimin Policor 
të Kosovës.  

108.4. Ministra e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit në bashkëpunim me 
Shërbimin Policor të Kosovës do të përkufizoj me anë të një akti nënligjor, 
kriteret dhe procedurat në detaje për lëshimin e lejeve të përmendura në 
paragrafin 1, lidhur me mjetet dhe itineraret.  

108.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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108.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni.  

 
Neni 109 

 
109.1. Në komunikacionin rrugor traktori mund të tërheq mjetin e qerres e cila është e 

rregulluar për tu tërhequr nga traktori.  
109.2. Qerrja e cila tërhiqet nga traktori në komunikacionin rrugor duhet ti ketë gomat 

e fryra.  
109.3. Qerrja e cila tërhiqet nga traktori në komunikacionin rrugor duhet jetë e lidhur 

me ndihmën e lidhjes nyjore ashtu që gjatë ngasjes siguron stabilitetin e dy 
mjeteve dhe pa mundëson shkëputjen e tyre.  

109.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 110 

 
110.1. Në komunikacionin rrugor makinat e punës lejohet të tërheqin edhe mjete 

bashkangjitëse dhe veglat të cilat shërbejnë për qëllimin e tyre.  
110.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
110.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 

ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
Neni 111 

 
111.1. Në komunikacionin rrugor me biçikletë dhe çiklomotor lejohet të tërhiqet mjeti 

bashkangjitës me dy rrota i përforcuar në atë mënyrë që nuk e zvogëlon 
stabilitetin e mjetit. Mjeti bashkangjitës nuk lejohet të jetë më i gjerë se 80 cm, 
ndërsa masa e përgjithshëm nuk lejohet të jetë mbi 50 kg. Në pjesën e pasme 
duhet ti ketë dy katadiopter të paraparë për mjetin bashkangjitës.  

111.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
15. TËRHEQJA E MJETIT TE PRISHUR (DEFEKT)  

 
Neni 112 

 
112.1. Shoferi i mjetit mund të tërheq mjetin tjetër përveç mjeteve bashkangjitëse, 

vetëm nëse ato nuk mund të lëvizin vet, për shkak të prishjes apo në mungesë të 
ndonjë pjese.  

112.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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Neni 113 
 
113.1. Në mjetin e tërhequr si rezultat i prishjes ndalohet transporti i personave.  
113.2. Me mjet nuk lejohet tërheqja e motoçikletës pa rimorkio anësore ose mjeteve të 

ngjashme me dy rrota.  
113.3. Mjeti që tërhiqet duhet të jetë i ngjitur për mjetin që tërheq, në atë mënyrë që 

përjashtohet mundësia e shkëputjes së tyre gjatë lëvizjes.  
113.4. Gjatë kohë së tërheqës së mjetit nga neni 112 i këtij ligji te dy mjetet duhet të 

jenë të shënuara me shenjë me të cilën shënohet ndalja e mjetit ne rrugë 
(trekëndëshi i sigurisë). Në mjetin i cili tërheqë trekëndëshi vendoset në pjesën e 
përparme, ndërsa në mjetin e tërhequr në anën e prapme.  

113.5. Në të dy mjetet gjatë tërheqjes duhet të jenë të ndezur të gjithë treguesit e 
drejtimit nëse janë të instaluar në mjet.  

113.6. Distanca në mes dy mjeteve nuk duhet të jetë më e vogël se 3 m kur përdoret 
lidhja e ngurtë (me bigë) dhe nga 4 deri në 6 m, në rast të lidhjes fleksibile, të 
shënuar me shirita të bardhë dhe të kuq.  

113.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 114 

 
114.1. Mjeti me veprim motorik në rrugë mund të tërhiqet me ndihmën e lidhjes 

fleksibile, lidhjes së ngurtë dhe duke e mbështetur ose varur në mjetin tërheqës.  
114.2. Ndalohet tërheqja:  

a) e mjetit, me lidhe fleksibile nëse, sistemi i tij i frenimit dhe drejtimit është 
jashtë funksionit, si dhe mjeteve transportuese dhe autobusëve;  

b) e mjetit me anë të lidhjes fleksibile nëse, për funksionimin e sistemit të 
frenimit të mjetit që tërhiqet, nevojitet që motori të punon, ndërsa motori 
është jashtë funksionit;  

c) me lidhje të fortë, e mjetit i cili sistemin e drejtimit e ka jashtë funksionit 
dhe as e mjetit i cili është më i rënd se mjeti që e tërheq nëse nuk e ka në 
rregull frenin punues;  

d) e më shumë se një mjeti, me përjashtim të bashkësisë së mjeteve;  
e) në autostradë, më përjashtim të tërheqjes nëse prishja ka ndodhur gjatë 

ngasjes nëpër autostradë deri në daljen më të afërt nga autostrada.  
114.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 
 

Neni 115 
 
115.1. Nëse mjeti motorik tërhiqet me ndihmën e lidhjes fleksibile ose të fortë shoferi i 

cili drejton mjetin të cilin e tërheq duhet ta ketë patentë shoferin për drejtimin e 
asaj kategorie ose lloj të mjetit të cilit i takon mjeti i cili tërhiqet.  

115.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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Neni 116 
 
116.1. Natë dhe ditën kur dukshmëria është e zvogëluar lejohet tërheqja e mjetit, vetëm 

nëse i ka të ndezura prapa dritat e kuqe për shënimin e mjetit ose tërheqjen e bën 
mjeti i cili e ka dhe gjatë tërheqjes e përdorë dritën e verdhë vezulluese rrotulluese.  

116.2. Për shkelje të kësaj disopzite e, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 117 

 
117.1. Tërheqja e mjetit të transportit ose bashkësia e mjeteve të ngarkuara lejohet deri 

te vendi i parë i përshtatshëm për ngarkim- shkarkim, ndërsa në raste të 
jashtëzakonshme deri te vendi i parë ku mund të mënjanohet defekti i mjetit.  

117.2. Në rast të tërheqjes së një mjeti në mënyrë të tillë që nuk ka nevojë për ta 
drejtuar ose që të përdoren frenat, masa e përgjithshme e mjetit të tërhequr nuk 
mund të jetë më e madhe se masa e përgjithshme e mjetit që tërheq.  

117.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
16. PËRDORIMI I DRITAVE NË KOMUNIKACION 

 
Neni 118 

 
1. Në mjet me veprim motorik i cili merr pjesë në komunikacionin rrugor duhet të 

jenë të ndezura dritat si vijon: 
a) automjetet motorike përveç biçikletave me motor dhe motoçikletave pa 

rimorkio anësore duhet të kenë së paku dy drita të bardha në pjesën e përparme 
dhe dy të kuqe në pjesën e pasme;  

b) çiklomotori dhe motoçikleta pa rimorkio anësore – të paktën një dritë të 
bardhë në pjesën e përparme dhe të paktën një dritë kuqe në pjesën e pasme;  

c) kur mjeti motorik tërheq një ose dy mjete bashkangjitëse në pjesën e pasme të 
mjetit bashkangjitës të fundit duhet të jenë të ndezura të paktën dy drita të 
kuqe, e në qoftë se gjerësia e mjetit bashkangjitës është ma e madhe se 1,60 
metra, në pjesën e përparme të mjetit bashkangjitës së parë duhet të jenë të 
ndezura dy drita të bardha.  

 
Neni 119 

 
1. Përjashtimisht nga rregullat e nenit 118 të këtij ligji, nuk duhet të ketë drita të 

ndezura: 
a) mjeti i ndalur ose i parkuar në pjesën e ndriçuar të rrugës që shihet qartë nga 

një largësi e mjaftueshme;  
b) mjeti i ndalur ose i parkuar në vende të caktuara në rrugë ose jashtë rrugës ose 

në rrugë me intensitet të dobët të komunikacionit;  
c) biçikleta, çiklomotori dhe motoçikleta pa rimorkio anësore e cila nuk ka bateri, 

kur janë të ndalura ose parkuara në zona të banuara pranë skajit të djathtë të 
rrugës.  
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Neni 120 
 
Mjetet motorike te të cilat gjatësia nuk kalon 8m dhe gjerësia 2m, dhe të cilave nuk iu 
është bashkangjitur mjeti bashkangjitëse, kur është i ndalur ose i parkuar në rrugë 
brenda zonës së banuar, në vend të dritave të parapara në nenin 118 të këtij ligji, duhet 
të ketë të ndezur një dritë e cila nga ana e përparme shihet si e bardhë dhe një dritë nga 
ana e pasme si e kuqe dhe të vendosura në anën e kundërt nga skaji i rrugës në të cilën 
mjeti është i ndaluar ose i parkuar. 
 

Neni 121 
 
121.1. Është rregull e përgjithshme që automjetet motorike t’i përdorin dritat e 

shkurtra.  
121.2. Përdorimi i dritave të gjata lejohet si përjashtim përveç nëse:  

a) Afrohet automjeti tjetër;  
b) Asnjë automjet tjetër nuk është përpara, i cilido të pengohej nga dritat e 

gjata;  
c) Automjeti drejtohet afër hekurudhës apo lundrës, ashtu që të ekziston 

mundësi e pengimit të trenit apo të lundrës;  
d) shihet kolona e këmbësorëve.  

121.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë së paku 35 €, shoferi i mjetit që 
i përdorë dritat për ndriçimin e rrugës në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 122 

 
122.1. Shoferi i mjetit motorik gjatë ngasjes ditën, duhet t’i ketë të ndezura dritat e 

ditës ose dritat e shkurtra.  
122.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që nuk 

i përdorë dritat sipas dispozitave te këtij neni.  
 

Neni 123 
 
123.1. Kur ka mjegull shoferi i mjetit me veprim motorik duhet ti ketë të ndezura në 

mjet dritat e shkurta ose ato për mjegull ose dy llojet e dritave në të njëjtën kohë.  
123.2. Dritat për mjegull lejohet të përdoren vetëm kur ka mjegull ose në rast të 

zvogëlimit të dukshmërisë.  
123.3. Dritat për mjegull të cilat gjinden në pjesën e përparme mund të jenë të bardha 

ose të verdha, ndërsa në pjesën e pasme, ngjyrë të kuqe.  
123.4. Shoferi i mjetit mund të përdorë dritat e mjegullës, kur kufizimi i dukshmërisë 

është 50 metra. Kur dukshmëria të përmirësohet, shoferi i mjetit duhet që 
menjëherë ti ndal këto drita.  

123.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që i 
përdorë dritat për mjegull në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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Neni 124 
 
124.1. Mjetet motorike gjatë gjithë kohës së lëvizjes kur i kanë të ndezura cilat do drita 

për ndriçimin e rrugës ose ato të veçanta për mjegull duhet t’i kenë të ndezura 
edhe dritat e pozicionit.  

124.2. Në rastet e radhitura në nenin 118 të këtij ligji, në vend të këtyre dritave shoferi i 
mjetit duhet të përdorë dritat e tjera me të cilat mjeti është i pajisur.  

124.3. Rregullat nga neni 118 të këtij ligji nuk zbatohen, gjatë ndaljes së mjetit e cila 
vjen si shkak i rregullave të komunikacionit rrugor. Nëse ndalja zgjatë më 
shumë se 1 minutë, lejohet të ndalen dritat e shkurta të mjetit, nëse para dhe pas 
tij, në të njejtin shirit të komunikacionit ekzistojnë të ndalura mjete tjera.  

124.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që nuk 
i përdorë dritat e pozicionit sipas dispozitave të këtij neni.  

 
Neni 125 

 
125.1. Dritat e pozicionit në mjet mund të ndezën vetëm gjatë qëndrimit ndalur apo në 

parking, me kusht që nuk pengon pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Ky 
kufizim nuk zbatohet në mjetet me përparësi kalimi dhe nën përcjellje.  

125.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që i 
përdorë dritat në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
17. DISTANCA NË MES TË MJETEVE 

 
Neni 126 

 
126.1. Shoferi i mjetit detyrohet të mbajë distancën e nevojshme (distanca e sigurisë) 

kur lëviz pas mjetit tjetër, në mënyrë që të mos e rrezikojë sigurinë e 
komunikacionit.  

126.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që nuk 
e mban distancën e nevojshme.  

 
Neni 127 

 
127.1. Kur në rrugë publike jashtë zonave të banuara, e cila ka vetëm një shirit të 

komunikacionit të destinuar për komunikacion të mjeteve në një drejtim, lëvizin 
njëra pas tjetrës mjetet me fuqi motorike me masën maksimale të lejuar mbi 
3500 kg, ose me gjatësi më të madhe se 7m, shoferet e mjeteve janë të detyruar 
të mbajnë një largësi prej të paktën 100 metra ndërmjet këtyre mjeteve, nëse në 
atë pjesë të rrugës lejohet tejkalimi.  

127.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që nuk 
e mban distancën e sigurisë sipas dispozitave të këtij neni.  
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18. KOMUNIKACIONI I BICIKLETAVE, CIKLOMOTORVE 
DHE MOTOCIKLETAVE 

 
Neni 128 

 
128.1. Shoferi i biçikletës, duhet të shfrytëzoj shiritin për biçiklistë ose shtegun e 

përcaktuar dhe të ndërtuar për biçikleta dhe këmbësorë personi që nget 
biçikletën, gjatë shfrytëzimit të shtegut për biçikleta dhe këmbësorë duhet të 
ushtroj kujdes të shtuar dhe tu jap përparësi këmbësorëve.  

128.2. Kur nuk ekziston shtegu për biçikleta ose shtegu për biçikleta dhe këmbësorë, 
shoferi i biçikletës duhet të shfrytëzoj bankinën, dhe nëse kjo nuk është e 
mundshme, të shfrytëzoj rrugën.  

128.3. Fëmija deri në moshën 7 vjeçare, mund të bartet në biçikletë, me kusht që 
biçikleta është e pajisur me një mbështetëse speciale që të ofroj siguri.  

128.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i biçikletës që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 129 

 
129.1. Shoferit të biçikletës, çiklomotorit dhe motoçikletës i ndalohet: 

a) të ngas pa e mbajtur timonin së paku me një dorë dhe pa i mbajtur këmbët 
në pedale ose mbështetëse të këmbëve; 

b) të mbahet ose të tërhiqet nga mjetet tjera; 
c) të lëviz njëri pran tjetrit. 

129.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 130 

 
130.1. Në vendkalimin për biçiklistë, i ndalohet shoferit të biçikletës të hyjë ashpër 

para mjetit që vjen, ose të ngadalësoj apo ndaloj, pa shkak të arsyeshëm.  
130.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i biçikletës që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 131 
 
131.1. Shfrytëzimi i trotuarit ose shtegut për këmbësorë, shoferit të biçikletës i lejohet 

në raste të jashtëzakonshme kur personi kujdeset për fëmijën deri në moshën 10 
vjeçare, që është duke drejtuar biçikletën.  

131.2. Shoferi i biçikletës, duke shfrytëzuar trotuarin ose shtegun e këmbësorëve, 
obligohet të nget ngadalë, të ushtroj kujdes të veçantë dhe t’u jap përparësi 
këmbësorëve.  

131.3. Biçikleta duhet të ketë të ndezur një dritë ngjyrë të bardhë në pjesën e përparme 
dhe një dritë ngjyrë të kuqe, katadiopter me materie retro-reflektuese në pjesën e 
pasme gjatë ngasjes natën ose ditën kur pashmëria është e kufizuar.  

131.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i biçikletës që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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Neni 132 
 
132.1. Shoferi i cili drejton çiklomotorin dhe motoçikletën dhe personat të cilët barten 

në këto mjete, duhet të mbajnë helmetën mbrojtëse gjatë ngasjes në rrugë. 
Helmetën mbrojtëse gjatë drejtimit në rrugë duhet ta mbaj edhe shoferi i 
biçikletës nëse është më i ri se 16 vjet.  

132.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i çiklomotorit, 
motoçikletës dhe personat të cilët barten në këto mjete nëse gjatë ngasjes në 
rrugë nuk e bartin helmetën mbrojtëse si dhe shoferi i biçikletës nëse është më i 
ri se 16 vjeç.  

 
19. KOMUNIKACIONI I QERREVE DHE LËVIZJA E BAGËTIVE 

 
Neni 133 

 
133.1. Shoferi i qerres i cili nget bagëtitë, gjatë lëvizjes duhet të kujdeset që mjetin ta 

mbaj nën kontroll dhe sa më afër skajit të djathtë të rrugës.  
133.2. Distanca në mes qerreve që lëvizin nuk duhet të jetë më e vogël se 100 m.  
133.3. Shoferi i qerres me rastin e hyrjes në rrugë publike në një vend ku dukshmëria 

është e kufizuar ose në vendet e rrezikshme (kalimi nëpër rrugë rajonale ose 
magjistrale, vendkalimit hekurudhor ose të ngjashme) obligohet të mbaj njërën 
kafshë për frena.  

133.4. Nuk lejohet që qerrja në rrugë të jetë pa mbikëqyrje.  
133.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i qerres që 

nget bagëtinë i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 134 
 
134.1. Ndalohet për shoferin e qerres: 

a) të mbingarkoj kafshën;  
b) të lejoj qerren në vetë lëvizje;  
c) të drejtoi qerren pa zile ose vinç për frenim;  
d) qerrja duhet te ketë të ndezur një dritë me ngjyrë të bardhë në pjesën e 

përparme dhe një dritë me ngjyrë të kuqe në pjesën e pasme gjatë lëvizjes 
natën ose ditën kur dukshmëria është e kufizuar. Dritat duhet të jenë në anën 
e majtë të qerres. 

134.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i qerres që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 135 

 
135.1. Ndalohet të drejtohet qerrja nga personi nën moshën 14 vjeçare.  
135.2. Ndalohet të drejtohet qerrja, të kalërohet kafsha apo ngiten kafshët nga personi 

që nuk është i aftë, është në gjendje që tregon konsumim alkooli, narkotikë apo 
substanca me efekt të njëjtë.  

135.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
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Neni 136 
 
136.1. Kalërimi i një kafshe dhe drejtimi i kafshëve do të duhej të bëhej në parim në 

rrugët e përcaktuara për lëvizje të kafshëve. Në rast se nuk ekziston rrugë e tillë, 
mund të kalërohen dhe ngiten kafshët në trotuar dhe, nëse nuk ekziston trotuari 
nëpër bankinë.  

136.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, personi i cili 
kalërimin, përkatësisht drejtimin e kafshëve e bën në kundërshtim me dispozitat 
e këtij neni.  

 
Neni 137 

 
137.1. Ndalohet drejtimi (kalërimi) i kafshës: 

a) pa fre; 
b) në rrugën e shënuar me shenja që bartin numrin e një rrugë ndërkombëtare 

dhe në rrugën ku lëvizja e qerreve ndalohet; 
c) në rrugë publike gjatë kohës me pashmëri të kufizuar;  
d) kalorësi lejohet të shpie vetëm një kafshë në anën e djathtë të tij;  
e) në rrugët rajonale dhe lokale nga personi i cili nuk i ka mbushur 10 vjet.  

137.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, personi që i drejton 
kafshët në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 138 

 
138.1. Kafshët në kope mund të lëvizin në rrugë vetëm nën kontrollin e personit.  
138.2. Personi që nget kafshët duhet:  

a) të ecë në anën e majtë të kafshës që nget;  
b) që gjatë periudhës së dukshmërisë së kufizuar të bart një dritë të bardhë që 

shihet prej një distance së paku 150 metra.  
138.3. Më shumë se dy kafshë nuk mund të ngiten të ngjitura për anën e djathtë të 

qerres. 
138.4. Gjatësia e kopesë së kafshëve nuk lejohet të jetë më e madhe se 50 metra, ndërsa 

në mes tyre duhet të ekzistoj distanca së paku prej 50 metra. 
138.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, personi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 
 

Neni 139 
 
139.1. Ndalohet: 

a) ngitja e kafshëve në rrugën e shënuar ndërkombëtare dhe në rrugë të tjera 
publike nga muzgu deri në agim;  

b) të nget kafshët përtej rrugës në një vend që nuk është e dukshme nga një 
distancë e mjaftueshme;  

c) të ndal kafshët në rrugë;  
d) të zë me një kafshë më shumë hapësirë nga ana e djathtë e rrugës së shtegut 

të këmbësorëve apo biçiklistëve. 
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139.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 140 

 
Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe Kuvendet Komunale, nxjerrin 
akte nënligjore mbi ndalimin e drejtimit të kafshëve në rrugë të caktuara apo në zona të 
caktuara brenda një kohe specifike. 

 
20. LËVIZJA E KËMBËSORËVE 

 
Neni 141 

 
141.1. Si rregull këmbësorit nuk i lejohet, të lëvizë ose të ndalet në rrugë.  
141.2. Këmbësori obligohet që të përdorë trotuarin ose sipërfaqen tjetër të caktuar për 

lëvizjen e këmbësorëve (shtegu për këmbësor). Nëse nuk ka trotuar ose shteg të 
këmbësorëve ose përkohësisht nuk mund të përdoret, këmbësori mund të 
përdorë rrugën automobilistike (në tekstin e tutje rrugë), me kusht që të lëvizë sa 
më afër skajit të rrugës dhe ia lëshon rrugën mjeteve që afrohen.  

141.3. Këmbësori që ecë në rrugë obligohet që të shfrytëzoj anën e majtë të rrugës në 
kahe të lëvizjes.  

141.4. Këmbësorët duke ecur në rrugë janë të obliguar të lëvizin njëri pas tjetrit. Në 
rrugë, me intensitet të vogël të komunikacionit dhe në kushte të mira të 
pashmërisë, dy këmbësorë mund të ecin pranë njëri tjetrit.  

141.5. Shfrytëzimi i shtegut të përcaktuar për lëvizje të biçikletave, nga ana e një 
këmbësori, lejohet vetëm nëse nuk ekziston trotuari, bankina dhe shfrytëzimi i 
tyre nuk është i mundshëm. Këmbësori që shfrytëzon shtegun e biçikletës, me 
përjashtim të personave me aftësi të kufizuar, është i obliguar që t’ia lëshoj 
rrugën biçiklistit.  

141.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori që vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 142 

 
142.1. Rregullat e nenit 141 të këtij ligji, nuk vlejnë për zonat e banuara. Në zonat e 

parapara vetëm për këmbësori, këmbësori mund të shfrytëzoj tërë rrugën dhe 
gëzon të drejtën e përparësisë para mjetit.  

142.2. Fëmija deri në moshën 7 vjeçare, lejohet të shfrytëzoj rrugën vetëm nën 
mbikëqyrjen e personit që është së paku i moshës 10 vjeçare dhe të bartë 
elemente retro-reflektuese me përjashtim brenda zonave të banuara.  

 
Neni 143 

 
143.1. Kolona e këmbësorëve, me përjashtim të këmbësorëve deri në moshën 10 

vjeçare, iu lejohet të lëvizin vetëm në anën e djathtë të rrugës.  
143.2. Numri i këmbësorëve të cilët ecin krah për krah në grup, nuk duhet ta tejkalojnë 

numrin prej 4 vetash ashtu që grupi mos ta zë më shumë se gjysmën e rrugës”. 
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143.3. Kolona e këmbësorëve e moshës deri 10 vjeçare mund të ecin në rrugë vetëm në 
çift dhe nën mbikëqyrjen e së paku një personi mbi 18 vjeç.  

143.4. Gjatësia e kolonës së këmbësorëve nuk mund të tejkaloj 50 metër-shin. Distanca 
ndërmjet kolonave nuk mund të jetë më e vogël se 100 metra.  

143.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, udhëheqësi i kolonës 
së këmbësorëve që vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 144 

 
144.1. Nëse kolona e këmbësorëve ecën nën kushte të kufizuara të pashmërisë: 

a) personi i parë dhe i fundit, në anën e majtë të kolonës, duhet të bartin nga 
një dritë,personi i parë dritë të bardhë me përballje përpara ndërsa personi i 
fundit, dritë të kuqe më përballje prapa;  

b) në kolonën prej 20 metra e më gjatë, personat e përmendur në piken 1 
obligohen që të veshin ose bartin elemente reflektuese me parametra 
standarde dhe përveç kësaj, personat që ecin në anën e majtë të kolonës 
obligohen që të bartin dritë të bardhë në mënyrë të tillë, që distanca në mes 
tyre nuk është më shumë se 10 metra;  

c) drita, llambat dhe dritat reflektuese, duhet të jetë e dukshme nga një distancë 
jo më e vogël se 150 metra.  

144.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, udhëheqësi i kolonës 
së këmbësorëve që vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 145 

 
145.1. Ndalohet: 

a) për këmbësorët që ecin në kolonë, të cilët lëvizin në kushtet me dukshmëri 
të kufizuar. Kjo nuk zbatohet për KFOR-in, Trupat Mbrojtëse të Kosovës 
dhe Shërbimin Policor të Kosovës;  

b) për këmbësorët deri në moshën 10 vjeçare, që të lëvizin nën kushte të një 
dukshmërie të kufizuar;  

c) për personin e moshës më të re se 18 vjet që të udhëheq kolonën e 
këmbësorëve.  

145.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, udhëheqësi i kolonës 
së këmbësorëve i cili lejon lëvizjen e kolonës gjatë kohës me pashmëri të 
zvogëluar në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

145.3. Për shkelje të kësaj disopzite nga pika c) e paragrafit 1 të këtij neni, dënohet me 
gjobë prej 25 €, udhëheqësi i kolonës së këmbësorëve i cili është më i ri se 18 
vjet.  

 
Neni 146 

 
146.1. Këmbësori gjatë kalimit të rrugës obligohet që të ketë kujdes të posaçëm dhe 

gjithherë, të shfrytëzojnë vendkalimin e këmbësorëve ku ekzistojnë. Këmbësori 
në atë vendkalim ka përparësi para mjeteve.  

146.2. Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit të këmbësorëve lejohet nëse, distanca nga 
vendi ku dëshiron të kaloj rrugën nga vendkalimi i shënuar i këmbësorëve është 
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më i madh se 100 metra. Megjithatë, nëse ekziston ndonjë kryqëzim ose rrugë 
bashkangjitëse brenda distancës prej 100 metrave, këmbësori mund të kaloj 
rrugën gjithashtu edhe në kryqëzimin e tillë.  

146.3. Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit të këmbësorëve të përmendur në paragrafin 2, 
lejohet me kusht që nuk pengon dhe rrezikon sigurinë e komunikacionit. 
Këmbësori obligohet që t’u jap përparësi mjeteve dhe të kaloj rrugën duke 
shfrytëzuar rrugë më të shkurtër, tërthorazi me vijën qendrore të rrugës.  

146.4. Nëse ekziston urë apo tunel në rrugë, këmbësori detyrohet të lëvizë me kujdes të 
shtuar.  

146.5. Brenda zonës së banuar, në rrugën me dy shirita rrugor të ndarë në mes veti 
fizikisht, këmbësori obligohet që të shfrytëzoj vetëm vendkalimin e paraparë për 
këmbësorë.  

146.6. Nëse vendkalimi i këmbësorëve është shënuar në rrugë më dy shirita rrugor, 
kalimi i secilit shirit rrugor konsiderohet si vendkalim i ndarë. Kjo aplikohet 
gjithashtu edhe në vendkalimet e këmbësorëve, në vendet ku komunikacioni i 
mjeteve është i ndarë me anë të një pjese të ngritur, ose ndonjë pajisje tjetër 
teknike.  

146.7. Për shkelje të kësaj disopzite dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 147 

 
147.1. I ndalohet këmbësorit: 

a) hyrja në rrugë drejtpërdrejt para mjetit në lëvizje, përfshirë vendkalimin e 
këmbësorëve dhe mbrapa mjetit ose pengese tjetër që kufizon dukshmërinë 
e rrugës;  

b) kalimi i rrugës në vendin ku dukshmëria e rrugës është e kufizuar;  
c) ngadalësimi i shpejtësisë së të ecurit ose ndalja pa arsye gjatë kalimit të 

rrugës apo binarëve hekurudhorë;  
d) lëvizja ose qëndrimi në rrugë;  
e) vrapimi i paarsyeshëm;  
f) ecja përgjatë vijës hekurudhore;  
g) hyrja brenda vijës së hekurudhës kur gjysmë-barrierat ose barrierat janë të 

lëshuara poshtë ose ulja e tyre veç ka filluar 
h) kalimi i rrugës në vendin ku mekanizmat ose pengesat për siguri ndajnë 

shtegun e këmbësorëve ose trotuarin nga rruga, pa marr parasysh në cilën 
anë janë ato të vendosura. 

147.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori që vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 148 

 
148.1. Në vendkalimin e shënuar të këmbësoreve në të cilin komunikacioni i 

këmbësoreve rregullohet me shenja ndriçuese të komunikacionit për këmbësor 
përkatësisht në kryqëzim, këmbësori obligohet të veproj sipas atyre shenjave.  

148.2. Në vendkalimin e shënuar të këmbësoreve në të cilin komunikacioni i 
këmbësoreve rregullohet me shenja ndriçuese të komunikacionit për këmbësor 
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ose me shenjat e personit të autorizuar, këmbësori mund të kalojë rrugën vetëm 
kur me shenjen e dhënë i lejohet kalimi nëpër rrugë.  

148.3. Në vendkalimin e shënuar të këmbësoreve në të cilin komunikacioni i 
këmbësoreve nuk rregullohet me shenja ndriçuese të komunikacionit për 
këmbësor, as me shenjat e personit të autorizuar, këmbësori edhe pse ka 
përparësi kalimi duhet t’i kushtoj kujdes largësisë dhe shpejtësisë së mjetit që i 
afrohet.  

148.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori i cili 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 149 

 
149.1. Këmbësori i cili e shtyn karrocën, biçikletën, çiklomotorin, motoçikletën, 

personat të cilët lëvizin me ndihmën e karrigeve për personat me aftësi të 
kufizuar duhet të lëvizin pran skajit të djathtë të rrugës në drejtim të lëvizjes.  

149.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori që vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
21. OBLIGIMET E SHOFERËVE NDAJ KËMBËSORËVE 

 
Neni 150 

 
150.1. Shoferi i mjetit gjatë afrimit të vendkalimit për këmbësorë, duhet të ushtroj 

kujdes të veçantë dhe ti jap përparësi këmbësorit i cili është ose hynë në 
vendkalim.  

150.2. Në qoftë se komunikacioni në vendkalimin e shënuar të këmbësorëve është i 
rregulluar me shenjat e komunikacionit me drita, ose me shenjat e personit të 
autorizuar, shoferi i mjetit është i detyruar ta ndal mjetin e vet para vendkalimit 
të shënuar për këmbësorë kur me shenjën e dhënë i është ndaluar kalimi.  

150.3. Nëse vendkalimi i shënuar i këmbësorëve nga paragrafi 2 i këtij neni gjendet në 
hyrje të rrugës, shoferi i cili lëvizë në atë rrugë është i detyruar të lëvizë me 
shpejtësi të zvogëluar dhe ti lëshoj të kalojnë këmbësorët të cilët gjinden ose 
hyjnë në vendkalim dhe sipas nevojës ta ndal mjetin e vet për ti lëshuar 
këmbësorët.  

150.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe njëkohësisht i shqiptohet masa e 
ndalimit e të drejtuarit e mjetit me veprim motorik deri në gjashtë muaj si dhe dy 
pikë negative.  

 
Neni 151 

 
151.1. Shoferi i mjetit gjatë kalimit të trotuarit apo shtegut të këmbësorëve duhet të 

ngas ngadalë dhe t’iu jap përparësi këmbësorëve.  
151.2. Rregulla në paragrafin 1 të këtij neni zbatohet gjithashtu edhe gjatë ngasjes në 

sheshe, ku për arsye se nuk ka rrugë të ndara dhe trotuare lëvizja e mjeteve dhe e 
këmbësorëve bëhet në të njëjtën sipërfaqe.  
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151.3. Për shkelje të kësaj disopzite e, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni. 

 
Neni 152 

 
152.1. Në rast kur rruga kalohet nga personi (këmbësori), me aftësi të kufizuar që mban 

shenjë dalluese ose nga personi me lëvizshmëri të kufizuar që është e dukshme, 
personat e moshuar, personat e paaftë dhe fëmijët, shoferi obligohet të ndal 
mjetin, në mënyrë që ti mundëson atij personi që të kaloj rrugën.  

152.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 153 

 
153.1. Shoferi që me mjet kthehet në rrugën anësore në hyrje të së cilës nuk ekziston 

vendkalimi i shënuar i këmbësorëve, detyrohet të kthehet me shpejtësi të 
zvogëluar dhe nuk i lejohet ti rrezikoj këmbësoret të cilët veç kanë hyrë në 
rrugë.  

153.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, shoferi i i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
22. KOMUNIKACIONI NË KALIMIN E RRUGËS 

NËPËR VIJËN HEKURUDHORE  
 

Neni 154 
 
154.1. Shoferi i mjetit, gjatë afrimit të kalimit hekurudhor dhe gjatë kalimit të saj duhet 

të ushtroj kujdes të shtuar. Para se të kalojë mbi binarë, shoferi i mjetit duhet të 
sigurohet që mjet i cili lëvizë nëpër binar nuk është në ardhje dhe të ndërmerr 
masa të veçanta të nevojshme, veçanërisht nëse pashmëria është e zvogëluar për 
shkak të kushteve atmosferike ose rrethanave tjera në rrugë.  

154.2. Shoferi i mjetit duhet të ngas me kujdes dhe shpejtësi të zvogëluar, e cila do ti 
lejonte të ndal mjetin në vend të sigurt, në rast të ardhjes së mjetit i cili lëvizë 
nëpër binarë, ose kur mekanizmi i sigurisë (barrierat ose gjysmë barrierat), si 
dhe sinjalizimi me dritë të kuqe dhe zëri, nuk e lejon hyrjen në kalimin e rrugës 
nëpër vijën hekurudhore.  

154.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni si dhe njëkohësisht i shqiptohet 
masa e ndalimit të drejtuarit të mjetit me veprim motorik deri në tre muaj dhe 
një pikë negative.  

 
Neni 155 

 
155.1. Në kalimin e rrugës nëpër vijën hekurudhore pa mekanizma mbrojtës dhe për 

dhënien e sinjaleve me të cilat paralajmërohet afrimi i trenit, shoferi obligohet 
më parë të sigurohet se nëpër vijën hekurudhore nuk vjen ndonjë mjet, para se të 
kalojë nëpër vijën hekurudhore.  
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155.2. I ndalohet shoferit:  
a) të kaloj anash gjysmë barrierat ose barrierat dhe të hyj në kalimin e rrugës 

nëpër vijën hekurudhore nën rrethanat kur ulja e gjysmë barrierave ose 
barrierave veç ka filluar ose ngritja e gjysmë barrierave apo barrierave nuk 
ka përfunduar;  

b) hyj në kalimin e rrugës nëpër vijën hekurudhore, nëse nuk ka në dispozicion 
hapësirë të mjaftueshme në anën tjetër të kalimit për vazhdimin e lëvizjes;  

c) kaloj mjetin duke pritur hapjen e gjysmë-barrierave ose barrierave.  
155.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni si dhe te njëjtit njëkohësisht i shqiptohet 
masa e ndalimit të drejtuarit të mjetit me veprim motorik deri ne tre muaj dhe 
një pikë negative. 

 
Neni 156 

 
156.1. Nëse ndodh që mjeti është bllokuar në kalimin e rrugës nëpër vijën hekurudhore, 

shoferi obligohet, që menjëherë ta largojë nga kalimi dhe nëse kjo është e 
pamundshme, të paralajmërojë personin i cili drejton mjetin mbi binarë për 
rrezikun.  

156.2. Shoferi që drejton mjetin ose bashkësinë e mjeteve me gjatësi që tejkalon 10 m., 
që nuk mund të zhvilloj shpejtësinë me të madhe se 6 km/orë, obligohet që para 
se të hyj nëpër kalimin e rrugës nëpër vijën hekurudhore, të siguroj që në 
vendkalim nuk do të vjen mjeti i cili lëvizë nëpër binar, gjatë kohës së 
nevojshme për kalimin ose që të kërkoj ndihmë nga personi i cili siguron 
vendkalimin mbi hekurudhë.  

156.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i cili vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
23. KOMUNIKACIONI NË AUTOSTRADË, RRUGË TË SHPEJTA 

DHE RRUGË TË REZERVUARA PËR MJETET MOTORIKE 
 

Neni 157 
 
157.1. Ndalohet lëvizja nëpër autostradë: e këmbësorëve, bagëtisë si dhe e mjeteve të 

cilat sipas dispozitave të këtij ligji nuk konsiderohen mjete motorike.  
157.2. Në autostradë ndalohet edhe lëvizja e mjeteve motorike të cilat për nga vetit e 

veta të konstruksionit nuk mund të lëvizin me një shpejtësi prej të paktën 60 
km/h, përjashtimisht mjetet nën përcjelle, me përparësi kalimi dhe mjetet e 
Trupave Mbrojtëse të Kosovës.  

157.3. Shoferi i mjetit motorik i cili për shkak të avarisë ose për shkaqe tjera është i 
detyruar ta ndal mjetin motorik në sipërfaqen rrugore të autostradës duhet ta 
ndal në shiritin e emergjencës dhe duhet ti ndërmerr masat që mjetin ta largoj sa 
më parë nga shiriti i komunikacionit.  

157.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni.  
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Neni 158 
 
158.1. Ndalohet hyrja ne autostradë e mjetit motorik që e tërheq mjetin tjetër.  
158.2. Ne autostradë mjetet motorike duhet te lëvizin në shiritin e djathtë të skajshëm 

të komunikacionit i cili nuk është i zënë me mjete motorik që lëvizin në kolonë.  
158.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 159 
 
159.1. Në autostradë me tre ose me tepër shirita te komunikacionit të destinuar për 

lëvizjen e mjeteve motorike në një kahe, shoferi i mjetit motorik me masën me 
të madhe të lejuar se 5000 kg, ose te mjeteve motorike me rimorkio me gjatësi 
mbi 7metra mund të shfrytëzoj vetëm dy shirita të komunikacionit që ndodhën 
pran skajit të djathtë të sipërfaqes së rrugës.  

159.2. Shoferi i cili kyçet me mjet motorik në autostradë duhet:  
a) të shfrytëzoj shiritin për nxitim kur ekziston një shirit i tillë dhe duke dhënë 

shenjën përkatëse me tregues të drejtimit sipas mënyrës me të cilën nuk e 
rrezikon komunikacionin e mjeteve motorike qe lëvizin nëpër autostradë;  

b) ti jep përparësi kalimi komunikacionit i cili lëviz nëpër autostradë, nëse nuk 
ekziston shiriti i posaçëm për nxitim.  

159.3. Shoferi i cili shkyçet nga autostrada duhet ta merr pozitën me mjetin e vet 
motorik në shiritin e djathtë të skajshëm të komunikacionit dhe sa më parë të 
kaloi në shiritin për ngadalësim në qoftë se një shirit i tillë ekziston në 
autostradë.  

159.4. Në rast të bllokimit të komunikacionit në autostradë mjetet motorike duhet t’ia 
mundësojnë lëvizjen e mjeteve me përparësi kalimi dhe nën përcjellje, duke lënë 
hapësirë dhe duke u skajuar në të djathtë ose në të majtë të shiritit të 
komunikacionit.  

159.5. Ndalohet të ndalet ose parkohet mjeti motorik në autostradë ose rrugë të 
rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike, përveç aty ku është e shënuar 
për këtë qëllim. Nëse ndalja e mjetit motorik bëhet për shkak të një problemi 
teknik ose arsye tjera, shoferi duhet që të largoj mjetin motorik nga rruga dhe ti 
paralajmëroj pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.  

159.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
24. KOMUNIKACIONI NË TUNEL 

 
Neni 160 

 
160.1. Shoferi i cili me mjet lëviz nëpër tunel nuk i lejohet ta ndal e as të parkoj mjetin, 

të bëj kthimin gjysmë rrethor ose lëvizjen prapa.  
160.2. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni dhe të njëjtit i shqiptohet një pikë 
negative.  
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Neni 161 
 
161.1. Shoferi i mjetit me veprim motorik duhet gjatë ngasjes nëpër tunel ti ketë të 

ndezura dritat e shkurta për ndriçimin e rrugës.  
161.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

25. MJETET NËN PËRCJELLJE 
 

Neni 162 
 
162.1. Sipas këtij ligji, automjetet nën përcjellje kanë kuptimin e atyre automjeteve për 

të cilët përcjellja nga KFOR-i është caktuar, duke përdorur automjete të veçanta 
që posedojnë pajisje sinjalizuese, me drita të kuqe,të kaltërta si dhe me 
automjete të zakonshme të policisë gjatë sinjalizimit.  

162.2. Mjetet nën përcjellje duke pasur kujdes në sigurinë e pjesëmarrësve tjerë të 
komunikacionit kanë të drejtën e përparësisë së kalimit kundrejt të gjitha 
mjeteve tjera përveç në kryqëzim ku komunikacioni rregullohet me shenjat e 
personit të autorizuar.  

162.3. Personi i autorizuar që rregullon komunikacionin rrugor është i detyruar të krijoj 
kushtet që mjetet me përparësi kalimi të kalojnë pa pengesa.  

162.4. Mjetet me përparësi kalimi kanë të drejtë të mos i zbatojnë rregullat e 
komunikacionit, kur ato mjete japin sinjale me drita të kuqe dhe të kaltër dhe 
sinjale zëri me intensitet të ndryshueshëm, përveç në rastet kur me një veprim të 
tillë do të rrezikoheshin pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion.  

 
Neni 163 

 
163.1. Shoferi i mjetit i cili has në rrugë mjetin ose kolonën e mjeteve nën përcjelle dhe 

shoferi të cilin e arrin mjeti nën përcjelle ose kolona e mjeteve nën përcjelle 
është i detyruar ta ndal mjetin e vet, që natën në vend të dritave të gjata ti 
përdorë dritat e shkurta për ndriçimin e rrugës, tu përmbahen në mënyrë të 
përpiktë urdhrave që ia japin personat që i përcjellin mjetet dhe ta vazhdojë 
lëvizjen vetëm pasi të kalojnë të gjitha mjetet në përcjelle. 

163.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni. 

 
Neni 164 

 
164.1. Për të bërë të mundshëm kalimin e papenguar të mjeteve nën përcjelle, 

këmbësoret janë të detyruar të largohen nga rruga përderisa të mos kalojnë këto 
mjete.  

164.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori që vepron 
në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  
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26. MJETET ME PËRPARËSI KALIMI 
 

Neni 165 
 
165.1. Mjete me përparësi kalimi konsiderohen, si vijon: 

a) mjeti i zjarrfikësve;  
b) mjeti i emergjencës (ambulancës);  
c) mjeti i Shërbimit Policor të Kosovës;  
d) mjeti i Trupave Mbrojtëse të Kosovës;  
e) mjeti i njësisë së emergjencës kimike;  
f) mjeti i autoritetit të burgut;  
g) mjeti tjetër i autorizuar nga Shefi i Shërbimit Policor të Kosovës;  
h) mjeti zyrtar ose privat me të cilin qarkullon personi që gëzon dhe dëshmon 

imunitetin.  
165.2. Shefi i Shërbimit Policor të Kosovës në rastin e përmendur në pikën g), të 

paragrafit 1 të këtij neni, tërheq autorizimin nëse nuk ka më nevojë që të 
përdoret mjeti me përparësi kalimi.  

165.3. Konsiderohen mjete me përparësi kalimi në komunikacion të gjitha mjetet e 
cekura në paragrafin 1 të këtij neni, kur me pajimet e veçanta, përveç pikës (h), 
japin sinjalet me drita dhe të zërit me intensitet të ndryshueshëm (intervenim).  

165.4. Mjetet me përparësi kalimi kanë të drejtën e përparësisë kalimi kundrejt të 
gjithave mjeteve tjera, përveç ndaj mjeteve nën përcjelle dhe ndaj mjeteve që 
lëvizin nëpër kryqëzim i cili rregullohet me shenja të personit të autorizuar.  

165.5. Personi i autorizuar që rregullon komunikacionin rrugor është i obliguar që të 
krijoj kushtet që mjetet me përparësi kalimi të kalojnë pa pengim.  

165.6. Mjetet me përparësi kalimi kanë të drejtë të mos i zbatojnë rregullat e 
komunikacionit, kur ato mjete japin sinjale me drita të kuqe dhe të kaltër dhe 
sinjale zëri me intensitet të ndryshueshëm, përveç në rastet kur me një veprim të 
tillë do të rrezikoheshin pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion.  

 
Neni 166 

 
166.1. Kur mjeti i Shërbimit Policor të Kosovës dhe Trupave Mbrojtëse të Kosovës 

duke përdorur dy drita të kaltra i siguron kalimin një mjeti ose kolonës së 
mjeteve që lëvizin pas tij, shoferët e mjeteve të tjera, janë të detyruar t’iu 
kushtojnë kujdes edhe mjeteve të cilave u sigurohet kalimi, t’iu japin përparësi 
kalimi dhe në rast nevoje edhe ti ndalin mjetet e veta për derisa të mos kalojnë 
këto mjete.  

166.2. Kur mjetet me përparësi kalimi takohen në mes veti, mes tyre vlejnë rregullat e 
përgjithshme të përparësisë së kalimit.  

 
Neni 167 

 
167.1. Shoferi i mjetit kur në rrugë takon ose arrin mjetin me përparësi kalimi duhet ta 

lëshojë e sipas nevojës të ndalet derisa të kaloj ai mjet dhe të veproj sipas urdhrit 
të personit të autorizuar nga mjeti me përparësi kalimi.  
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167.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 €, shoferi i mjetit që nuk 
vepron në pajtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 168 

 
168.1. Për të bërë të mundshëm kalimin e papenguar të mjeteve me përparësi kalimi, 

këmbësorët janë të detyruar të largohen nga rruga derisa të kalojnë këto mjete.  
168.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, këmbësori që vepron 

në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 169 
 
169.1. Pajisjet për dhënien e shenjave të posaçme me drita dhe shenjave zëri mundë të 

montohen dhe të përdoren vetëm në mjetet me të cilat pjesëtarët e Shërbimit 
Policor të Kosovës ose Trupave Mbrojtëse të Kosovës (neni 162 i këtij 
ligji),kryejnë përcjelljen e mjeteve me përparësi kalimi (neni 165 paragrafi 2 i 
këtij ligji).  

169.2. Në mjetet e Shërbimit Policor të Kosovës, përveç pajisjeve nga paragrafi 1 i 
këtij neni, mund të montohen edhe pajisjet në të cilat shkruhen urdhrat dhe 
lajmërimet për shoferin i cili lëvizë përpara ose prapa mjetit të Shërbimit Policor 
të Kosovës (ndalja e detyrueshme, ndal policia, zvogëlo shpejtësinë, aksident i 
komunikacionit, rrezik në rrugë dhe të ngjashme).  

169.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 140 € personi nëse monton 
pajisje në kundërshtim më dispozitat e këtij neni.  

169.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 250 deri 650 € zyrtari 
përgjegjës në institucionin publik nëse pa autorizim monton ose lejon montimin 
e pajisjeve ne kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

169.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi që qarkullon 
në komunikacion më pajisje të montuara në kundërshtim me këtë nen.  

 
Neni 170 

 
Shërbimi Policor i Kosovës me një akt nënligjor do të përcaktoj mënyrën e vendosjes 
së pajisjeve të zërit dhe dritave në mjetet nën përcjelle dhe me përparësi kalimi. 
 

27. NGARKESA NË MJET 
 

Neni 171 
 
171.1. Mjeti që ndodhet në komunikacionin rrugor ndalohet të ngarkohet më tepër se 

bartja e vet që është e regjistruar në lejen e komunikacionit, më tepër se 
ngarkesa boshtore, më tepër se masa maksimale e lejuar ose mundësia që lejojnë 
vetit e rrugës dhe mundësit teknike të konstruksionit të mjetit.  

171.2. Ngarkesa në mjet duhet të vendoset në mënyrë të tillë dhe sipas nevojës të 
përforcohet e të mbulohet në mënyrë që:  
a) të mos e rrezikoj sigurinë e pjesëmarrësve në komunikacion dhe të mos 

dëmtoj rrugët dhe objektet në rrugë;  
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b) të mos e pakësoj stabilitetin e mjetit dhe të mos e vështirësoj drejtimin e 
mjetit;  

c) të mos ia pakësoj shoferit të mjetit pamjen e rrugës;  
d) të mos krijoj zhurmë të tepërt dhe të mos derdh derivate nëpër rrugë;  
e) të mos i mbuloj pajimet dhe sinjalet ndriçuese në mjet, targat e regjistrimit 

dhe shenjat e tyre të parapara për mjet.  
171.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
171.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 

ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 172 

 
172.1. Ndalohet që ngarkesa në mjet të kaloj më tepër se 1metër në pjesën e përparme.  
172.2. Ngarkesa që transportohet në mjet dhe mjetin bashkangjitëse mund të kaloj 

pikën më të skajshme në pjesën e pasme të mjetit jo më shumë se për një të 
gjashtën e gjatësisë së ngarkesës e cila është mbështetur pandërprerë në 
sipërfaqen e ngarkimit.  

172.3. Në qoftë se me mjetin transportohet ngarkesa në kombinim që përbëhet nga 
mjeti tërheqës dhe nga rimorkio me një bosht, me gjatësi të mjetit kuptohet 
gjatësia e përgjithshme e mjetit tërheqës dhe e rimorkios me një bosht.  

172.4. Në qoftë se ngarkesa në mjet kalon për më tepër se një metër pikën më të 
skajshme në pjesën e pasme të mjetit, pika më e skajshme e ngarkesës duhet të 
shënohet me pëlhurë të kuqe.  

172.5. Pika më e skajshme e ngarkesës që transportohet me mjet të transportit ose me 
rimorkio në rastin nga paragrafi 4 të këtij neni duhet të shënohet me tabelë. Kjo 
tabelë është në formë katrore me përmasa 50 x 50 cm, e ngjyrosur në mënyrë 
alternative me shirita të pjerrët me ngjyrë reflektuese portokalli dhe më ngjyrë të 
bardhë dhe e vendosur pingul mbi boshtin gjatësor të mjetit.  

172.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

172.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 6 të këtij neni.  

 
Neni 173 

 
173.1. Gjatë natës si dhe ditën kur pashmëria është e kufizuar, pikat më të skajshme e 

ngarkesës që transportohet në mjet duhet të shënohet: 
a) në rastin e paragrafit 4 dhe 5 të nenit 172, me dritë dhe materie të 

shndritshme dhe pasqyruese (reflektuese) ngjyrë të kuqe;  
b) kur ngarkesa në mjetin me veprim motorik ose rimorkio kalon anash më 

tepër se 40 cm cepin e jashtëm të dritës së përparme ose të pasme për 
shënimin e mjetit me dritë dhe me pasqyrues dritë të cilat nga ana e 
përparme japin dritë të bardhë, kurse nga ana e pasme dritë të kuqe.  
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173.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

173.3. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë 200 deri 550 €, edhe ndërmarrja ose 
institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka vepruar personi i 
përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
Neni 174 

 
174.1. Pesha e përgjithshme e rimorkios së tërhequr nga: 

a) vetura, mjeti për transport me masë të përgjithshme të lejuar deri 3.5 tona, 
apo autobusi, nuk duhet që të tejkalojnë peshën e përgjithshme të mjetit që 
tërhiqet;  

b) mjeti i transportit me masë të përgjithshme të lejuar prej më shumë se 3.5 
tona - nuk duhet që të tejkaloj peshën e përgjithshme të mjetit që tërhiqet të 
rritur për 40 %;  

c) motoçikleta apo çiklomotori - nuk duhet të tejkaloj peshën e përgjithshme 
për secilin prej këtyre mjeteve mbi 100 kg.  

174.2. Rregulla në paragrafin 1 të këtij neni nuk zbatohen për rimorkiator (gjysmë 
rimorkio).  

174.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

174.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
ndërmarrja ose institucioni në emër dhe brenda autorizimeve të së cilës ka 
vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

174.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 100 deri 300 €, edhe 
personi përgjegjës në ndërmarrjen ose institucionin e përcaktuar në paragrafin 4 
të këtij neni.  

174.6. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i motoçikletes dhe 
çiklomotorit nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 175 

 
Rregullat nga neni 174 i këtij ligji nuk zbatohen në mjetet në pronësi të Trupave 
Mbrojtëse të Kosovës, Shërbimit Policor të Kosovës dhe Njësive të zjarrfikësve, në 
raste emergjente. 
 

Neni 176 
 
176.1. Në mjetin bashkangjitës të biçikletës, çiklomotorit nuk lejohet bartja e sendeve 

me të gjëra se 80 cm.  
176.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë 25 €, shoferi i mjetit nëse 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 177 
 
177.1. Në biçikletë, çiklomotor dhe motoçikletë nuk lejohet bartja e sendeve me gjerësi 

më të madhe se 0,5 metra nga dy anët e mjetit.  
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177.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit nëse 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 178 

 
Ministra e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit do të përkufizoj me anë të një akti 
nënligjor, kriteret dhe procedurat në detaje për lëshimin e lejeve të përmendura në 
nenin 124 të këtij ligji si dhe nxjerr rregulloren për dimensionet (gjatësinë, gjerësinë, 
lartësinë), ngarkesën boshtore dhe masën më të madhe të lejuar për mjetet rrugore. 

 
28. BARTJA E PËRSONAVE ME MJET 

 
Neni 179 

 
179.1. Në mjet, lejohen të bartën-transportohen vetëm ai numër i personave sa ka ulëse 

të montuara në mjet, përkatësisht sa janë të shënuar në lejen e komunikacionit të 
mjetit. 

179.2. Dy fëmijë nën moshën dhjetë vjeçare konsiderohen si një person në kuptim të 
paragrafit 1 të këtij neni.  

179.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që bart 
më tepër persona se sa janë të shënuar në lejen e komunikacionit.  

179.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 180 

 
180.1. Në mjetet bashkangjitëse nga neni 177 i këtij ligji edhe në sandëkun e ngarkesës 

së çiklomotorit dhe motoçikletës, nuk lejohet transporti i personave.  
180.2. Personat mund të transportohen në rimorkion anësore të motoçikletës.  
180.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që në mjet 

transporton persona në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  
 

Neni 181 
 
181.1. Shoferit nuk i lejohet transporti i personave në hapësirën e mbyllur të mjetit i cili 

nuk mundet të hapet nga brenda, përveç në mjetet e Shërbimit Policor të 
Kosovës, Trupave Mbrojtëse të Kosovës dhe atë vetëm për nevoja zyrtare.  

181.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

181.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 1.500 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  
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Neni 182 
 
182.1. Shoferi i biçikletës mbi moshën 18 vjet mund të bart personat mbi 8 vjet vetëm 

nëse në biçikletë gjinden ulëset e veçanta për çdo person, duke mbajtur për duar 
dhe këmbë, përkatësisht pedale.  

182.2. Shoferi i biçikletës mbi 18 vje mund të bartë fëmijët deri 8 vjet vetëm nëse në 
biçikletë është e montuar ulësja e veçantë e cila i përgjigjet madhësisë së fëmijës 
dhe është e përforcuar për biçikletë.  

182.3. Shoferi i biçikletës, çiklomotorit dhe motoçikletës nuk i lejohet bartja e 
personave nën ndikim të alkoolit apo drogave.  

182.4. Fëmijët më të ri se 12 vjet nuk lejohen të barten në çiklomotor dhe motoçikletë.  
182.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Neni 183 
 
183.1. Personat të cilët barten në mjet nuk i lejohet në asnjë mënyrë të pengoj shoferin 

në drejtimin e mjetit, ose të ndikojnë në shoferin gjatë drejtimit të mjetit, në atë 
mënyrë që do ta rrezikonte sigurinë në komunikacion.  

183.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 184 

 
184.1. Shoferit të veturës nuk i lejohet që në ulëset e para ta bart personin i cili është 

nën ndikim të alkoolit ose drogave, fëmijët më të ri se 12 vjet, ndërsa në ulësen e 
prapme as fëmijën më të ri se 5 vjet, përveç kur në ulësen e prapme e ka të 
përforcuar ulësen e fëmijës, në të cilën fëmija duhet të jetë i lidhur ose nën 
mbikëqyrje të personit mbi 18 vjet.  

184.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 185 

 
185.1. Gjatë kohës së lëvizjes së mjetit nuk lejohet që personat të kërcejnë, ti hapin 

dyert dhe të dalin me pjesë të trupit jashtë mjetit, të ulen në dritare (nëpër dasma 
ose ndonjë ceremoni të ngjashme), në pjesët e jashtme të mjetit ose në mjetet 
bashkangjitëse të traktorit.  

185.2. Përjashtimisht, nga paragrafi 1 i këtij neni lejohet transporti i personave në 
pjesën e jashtme të mjetit të transportit dhe të rimorkios të cilët i kryejnë punët 
në mjetet speciale (shërbime të zjarrëfiksëve, pastruesit e qyteteve dhe të 
ngjashme) nëse në ato mjete është montuar platforma për të qëndruar në këmbë 
dhe për mbajtje dhe nuk i lejohet të lëvizni me shpejtësi më të madhe se 30 
km/h.  

185.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni. Gjoba prej 130 € i 
shqiptohet edhe shoferit të mjetit. Pjesëtarët e Shërbimit Policor të Kosovës 
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duhen të identifikojnë personat në fjalë dhe i ndërmarrin veprimet e duhura edhe 
pas përfundimit të këtyre ceremonive.  

185.4. Për kundërvajtje shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi 
që e tejkalon shpejtësinë e lëvizjes më tepër se 10 km/h nga paragrafi 2 i këtij 
neni pa marr parasysh shpejtësinë e lëvizjes të lejuar apo të kufizuar.  

 
Neni 186 

 
186.1. Në mjetet motorike dhe bashkëngjitëse për transport të udhëtarëve në transportin 

publik urban me autobusë, përjashtimisht nga neni 179 i këtij ligjit, lejohet 
transporti i personave edhe duke qëndruar në këmbë.  

186.2. Në autobusët me të cilët bëhet transporti publik në komunikacionin ndër urban, 
mund të transportohen vetëm aq persona sa ka edhe ulëse të montuara në 
autobus.  

186.3. Rimorkiot për bartjen e udhëtarëve mund ti bashkëngjiten vetëm mjeteve 
transportuese-autobusëve në komunikacionin urban.  

186.4. Autobusët qe përveç ulëseve ka vend për qëndrim në këmbë nuk janë të obliguar 
ta përdorin tahografin dhe të njëjtit nuk mund të lëvizin në relacion jashtë vijave 
urbane dhe urbano/periferike.  

186.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë 35 €, shoferi i mjetit që vepron 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 187 

 
187.1. Udhëtaret nuk lejohet të dalin nga mjeti për bartjen e personave, të kërcejnë nga 

ai, pa u ndalur mjeti.  
187.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 € udhëtari që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Neni 188 
 
188.1. Në mjetin transportues dhe rimorkion të cilat i tërheq traktori mund të bartën më 

së shumti 5 persona të cilët punojnë në ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesës si 
dhe kur kryhen punët bujqësore ose punët tjera.  

188.2. Personi i cili nuk i ka mbushur 14 vjet lejohet të transportohet në mjetet nga 
paragrafi 1 i këtij neni vetëm nëse përcjellët nga personi i moshës madhore.  

188.3. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk i lejohet të qëndrojnë në këmbë e as të 
ulën në anët e karoserisë ose në ngarkesë jo stabile.  

188.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi i mjetit si dhe 
personi që vepron në kundërshtim me dispozitat e të këtij neni.  

 
Neni 189 

 
189.1. Në mjetin transportues në hapësirën për vendosjen e ngarkesës ose në mjetin 

bashkangjitëse të cilin e tërheq traktori, në bazë të lejes së veçantë mund të 
barten më shumë se pesë persona të cilët punojnë në ngarkim dhe shkarkim ose 
punë të tjera, nga vendi i banimit deri te vendi i punës ose anasjelltas ose prej 
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një vendi në vendin tjetër. Shoferi duhet ta ketë me vete lejen e veçantë dhe ta 
tregoj në rastin kur i kërkohet nga personat e autorizuar.  

189.2. Transporti i personave në mjetin nga paragrafi 1 i këtij neni mund të lejohet 
edhe në raste tjera të arsyeshme.  

189.3. Shërbimi Policor i Kosovës në konsultim me Ministrin e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit me një akt nën ligjor do ti përcaktojnë kushtet dhe kriteret 
për marrjen e lejes së veçantë për mjetet, të cilat kryejnë transportin e organizuar 
të personave.  

189.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e të këtij neni.  

189.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni.  

 
Neni 190 

 
190.1. Në qoftë se në mjetin e transportit dhe rimorkio bartën shtazët, në ato mjete nuk 

lejohet transporti i personave.  
190.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Neni 191 
 
Në rastin e evakuimit ose të dhënies së ndihmës gjatë fatkeqësive elementare në mjetin 
transportues ose rimorkio që tërheq traktori mund të behët transporti i personave edhe 
pa leje paraprake. 
 

Neni 192 
 
192.1. Në makinat e punës dhe në mjetin bashkangjitës të cilat i tërheq mjeti, gjatë 

kohës së lëvizjes në rrugë lejohet të gjendet shoferi dhe përcjellësi.  
192.2. Në motokultivator gjatë kohës së lëvizjes në rrugë lejohet të gjendet vetëm 

shoferi, ndërsa në mjetin bashkangjitës që e tërheq motokulivatori lejohet të 
barten më së shumti tre persona të cilët punojnë në ngarkim ose shkarkim ose i 
kryejnë punët tjera.  

192.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

192.4. Për shkelje të kësaj disopzite dënohet me gjobë prej 200 deri 550 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 193 

 
193.1. Në komunikacionin rrugor ndalohet transporti i personave: 

a) në mjetin transportues i cili nuk i ka anësoret;  
b) në mjetin me shkarkues automatik, nëse nuk është i ç’kyçur;  
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c) në mjetin bashkangjitës për transport të ngarkesës të cilën e tërheq mjeti 
transportues.  

193.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

193.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
29. MJETET PËR MIRËMBAJTEN E RRUGËVE 

 
Neni 194 

 
194.1. Mjetet që kryejnë punë për mirëmbajtjen e rrugëve duhet të lëshoj dritë 

sinjalizuese ngjyrë të verdhë.  
194.2. Shoferi i mjetit të përmendur në paragrafin 1 nëse nuk pengon ose rrezikon 

komunikacionin mund të mos i zbatoj rregullat që kanë të bëjnë me lëvizjen në 
rrugë nëse:  
a) në rrugë njëkatëshe dhe jashtë zonave të banuar dhe gjatë pastrimit të borës, 

është e mundshme që mjeti të lëviz afër anës së majtë të rrugës në drejtim të 
lëvizjes;  

b) ngasja në trotuar lejohet vetëm nëse siguria e këmbësorëve është e siguruar.  
194.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit nëse 

vepron në kundërshtim me dispozitat e të këtij neni.  
194.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, edhe 

organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
Neni 195 

 
195.1. Shoferi i mjetit të përmendur në Nenin 194 mund të shfrytëzoj autostradën apo 

rrugën e rezervuar për komunikacion të mjeteve motorike edhe nëse mjeti nuk 
është mjet motorik ose dizajni i tij nuk e bën të mundur që të zhvilloj shpejtësinë 
mbi 60 km/orë.  

195.2. Mjeti, dizajni, ngarkesa e cila kalon kufijtë e lejuar dhe mund të rrezikon 
sigurinë në komunikacionin rrugor duhet të përdorë dritën vezulluese ngjyrë të 
verdhë.  

195.3. Ndalohet, që shoferi i mjetit për mirëmbajtje të rrugëve që të përdorë drita 
vezulluese ngjyrë të verdhë për qëllime tjera përveç atyre të përshkruara në 
nenin 194 të këtij ligji.  

195.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit për 
mirëmbajtjen e rrugëve i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 
dhe 2 të këtij neni.  

195.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni. 
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Neni 196 
 
196.1. Subjektit të cilit ju ka besuar mirëmbajtja e rrugëve detyrohet që ti marrë të 

gjitha masat e duhura për të mënjanuar pengesat në rrugë (bora, shembje gurësh, 
sende,etj) dhe i njëjti duhet ti respektoj urdhrat e personit të autorizuar i cili 
mbikëqyrë dhe rregullon komunikacionin rrugor.  

196.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 40 €, shoferi i mjetit për 
mirëmbajtjen e rrugëve i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 
të këtij neni.  

196.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
30. RREGULLI DHE SIGURIA NË RRUGË 

 
Neni 197 

 
197.1. Shoferi gjatë ngasjes së mjetit duhet të mbaj me veti dokumentet si vijon: 

a) patentë shoferin;  
b) lejen e komunikacionit;  
c) autorizimin nëse nuk është pronar i mjetit, nëse përdoret si mjet komercial 

(taksi, auto-shkolla ose të ngjashme);  
d) polisën e sigurimit;  
e) certifikata e kualifikimit për raste të veçanta duke përfshirë licencën për 

shofer instruktor, certifikatën e ADR ose certifikata të tjera të përcaktuara 
me ligj;  

f) certifikatën e vlefshme shëndetësore, kur me ligj parashikohet posedimi i 
saj.  

197.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 15 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 198 

 
198.1. Shoferi dhe personi që transportohet në mjetin e pajisur me rripat e sigurisë 

duhet të përdorë rripin e sigurisë gjatë lëvizjes së mjetit, më kufizimin në Nenin 
200 të këtij ligji. Nëse personi i cili bartet në mjet nuk i përdorë rripin e sigurisë, 
përgjegjësia bie mbi shoferin e mjetit, me përjashtim nëse personi i cili bartët në 
mjet është i moshës madhore.  

198.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi respektivisht, 
personi që vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 t këtij neni.  

 
Neni 199 

 
Përjashtimisht nga neni 198 i këtij ligji detyrim për të përdorur rripin e sigurisë nuk 
zbatohet për: 

a) personin që posedon me certifikatë mjekësore që vërteton kundër-indikacione 
për përdorimin e rripave të sigurisë;  
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b) gruan shtatzënë, kur shtatzënia shihet;  
c) instruktor- shoferin apo ekzaminerin gjatë aftësimit apo ekzaminimit;  
d) policin apo personelin tjetër të autorizuar gjatë transportimit të personave të 

arrestuar;  
e) personat për sigurimin e personave zyrtar (trup-rojet);  
f) personelin e shërbimit mjekësor gjatë ndihmës së parë dhe aktiviteteve 

emergjente;  
g) rojën që është duke bartur një shumë të konsiderueshme të parave të gatshme;  
h) personin e sëmurë apo të marrë që bartet në lesë apo ulëseve të invalidëve;  
i) në mjetin e pajisur më rripa të sigurisë, fëmija i moshës deri 12 vjeçare.  

 
31. VENDOSJA E SHENJAVE, DEKORACIONEVE 

SI DHE PËRKUJDESJA NDAJ MJETIT 
 

Neni 200 
 
200.1. Ndalohet: 

a) të përdoret mjeti në mënyrë që do të rrezikonte sigurinë e personit i cili 
bartet në mjet;  

b) të mbuloj dritat apo mekanizmat tjerë sinjalizues, tabelat e regjistrimit, dhe 
tabelat apo shenjat tjera të cilat kërkohen që të jenë të dukshme;  

c) të vendos dekorime shtesë në tabela apo vend të regjistrimit, përpara dhe 
prapa, shenja, tekste apo objekte që do të mund të kufizonin leximin e 
këtyre tabelave;  

d) të vendos në mjet shenjen e një vendi të huaj nga ai në të cilin është 
licencuar;  

e) të vendos xhamat e errët në mjet.  
200.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 
 

Neni 201 
 
201.1. Ndalohet: 

a) vendosja, brenda dhe jashtë mjetit, të çdo sendi i cili mundët tu shkakton 
dëm personave që barten në mjet ose pjesëmarrësve tjerë të komunikacion; 

b) të shfrytëzohen në mjet çfarëdo pjese shtesë ose pjesë që nuk është në 
përputhje me rregullat e akteve ligjore përkatëse. 

201.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni. 

 
Neni 202 

 
202.1. I ndalohet shoferit: 

a) të largohet nga mjeti kur motori është i ndezur;  
b) të shfrytëzoj mjetin në mënyrën e cila shkakton probleme si pasojë e 

lëshimit të tepruar të tymit në mjedis apo zhurmë të tepërt se sa është e 
paraparë me rregulla;  
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c) të lerë motorin ndezur gjatë parkimit brenda zonës së banuar. Kjo rregull 
nuk zbatohet për mjetet për mirëmbajtjen e rrugëve;  

d) të tërheq prapa mjetit personin në ski,sajë,roleta,dërrasën për skijim apo 
pajisje të ngjashëm;  

e) të përdorë mjetin me gomat me elemente të përhershme kundër rrëshqitjes;  
f) përdorimi i zinxhirëve të borës kur rruga nuk është mbuluar nga bora.  

202.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
32. NGASJA PROVUESE 

 
Neni 203 

 
203.1. Për ngasje provuese për shkak të testimit të prodhimit ose riparimit të mjeteve 

motorike duhet të mënjanohen disa nga rregullat e sigurisë së komunikacionit në 
rrugë dhe duhet leja e veçantë.  

203.2. Lejen e veçantë nga paragrafi 1 i këtij neni e lëshon Shërbimi Policor i Kosovës 
në territorin e të cilit kryhet ngasja provuese.  

203.3. Në lejen e veçantë përcaktohen cilat masa të sigurisë duhet ti ndërmerr 
organizatori në shpenzimet e veta dhe shënohet emri i personit i cili duhet të 
gjendet në mjet gjatë kohës së ngasjes provuese.  

203.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i mjetit që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

203.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni.  

 
KAPITULLI VI 

1. DETYRAT NË RAST AKSIDENTIT TË KOMUNIKACIONIT 
 

Neni 204 
 
Personi i cili haset ose has në vendin e aksidentit të komunikacionit, në të cilën ka 
persona të lënduar, ka për detyrë t’u jap ndihmë personave të lënduar në aksident të 
komunikacionit. 
 

Neni 205 
 
205.1. Pjesëmarrësi në aksident të komunikacionit, në të cilën dikush ka humbur jetën 

ose është lënduar apo është krijuar një dëm i madh material, ka për detyrë: 
a) të rrijë në vendin e aksidentit të komunikacionit, por që mund të largohet 

përkohësisht vetë për tu ofruar ndihmë personave të lënduar në aksident të 
komunikacionit apo në çoftë se vet atij i nevojitet ndihma mjekësore 
përkatësisht për ta njoftuar Shërbimin Policor të Kosovës;  

b) të ndërmarrë krejt çka mundet që të mënjanohen rreziqet e reja, që mund të 
krijohen në vendin e aksidentit të komunikacionit, të mundësohet një rrjedhë 



 
Ligji Nr. 02/L-70 për sigurinë në komunikacionin rrugor 

 711 

normale e komunikacionit, të bëhen përpjekje që të mos ndërrohet gjendja 
në vendin e aksidentit dhe të ruhen gjurmët ekzistuese, me kusht që 
ndërmarrja e atyre masave të mos rrezikojë sigurinë e komunikacionit;  

c) të njoftoj për aksidentin e komunikacionit Shërbimin Policor të Kosovës dhe 
të kthehet në vendin e aksidentit të komunikacionit dhe të pret ardhjen e 
personave të autorizuar, të cilët bëjnë ekzaminimin e vendit të aksidentit.  

205.2. Personi, i cili është njoftuar për aksidentin e komunikacionit, në të cilën është 
lënduar ndonjë personi, ka për detyrë që të njoftoj menjëherë institucionet 
shëndetësore dhe Shërbimin Policor të Kosovës ose stacionin policor më të afërt.  

205.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 €, shoferi që është 
pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në aksident dhe i cili nuk ndalet në vendin e 
aksidentit të komunikacionit në rrugë dhe njëkohësisht i shqiptohet masa e 
ndalimit te drejtuarit të mjetit me veprim motorik në kohëzgjatje së paku deri në 
gjashtë muaj si dhe pesë pikë negative.  

 
Neni 206 

 
206.1. Shoferët, pjesëmarrësit e aksidentit të komunikacionit, në të cilën është 

shkaktuar një dëm më i vogël material në mjete, kanë për detyrë që menjëherë të 
mënjanojnë mjetet nga rruga, të mundësojnë zhvillim të papenguar të 
komunikacionit, të plotësojnë dhe të nënshkruajnë “Informacionin evropian” të 
aksidentit apo në ndonjë mënyrë tjetër të shkëmbejnë të dhënat personale dhe të 
dhënat për mjet.  

206.2. Shoferët, nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk duhet të lënë vendin e aksidentit të 
komunikacionit derisa të mos e kenë plotësuar dhe nënshkruar “Informacionin 
evropian” apo në ndonjë mënyrë tjetër derisa ti shkëmbejnë të dhënat personale 
dhe të dhënat për mjetet.  

206.3. Në rast të aksidentit të komunikacionit me një dëm më të vogël material, kur në 
vendin e aksidentit nuk ndodhet pronari i mjetit ose pronari i një sendi tjetër të 
dëmtuar, shoferi ka për detyrë që pronarit të mjetit ose të një sendi tjetër të 
dëmtuar ti lë të dhënat për vetën dhe për mjetin me të cilin ka shkaktuar 
aksidentin e komunikacionit.  

206.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  

206.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni dhe njëkohësisht i 
shqiptohet masa e ndalimit të drejtuarit e mjetit me veprim motorik në 
kohëzgjatje së paku tre muaj dhe tri pikë negative.  

206.6. Informacionin Evropian të aksidentit e harton Shërbimi Policor i Kosovës në 
bashkëpunim me Ministrin e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit dhe i 
jepet pronarit të çdo mjeti motorik nga qendra e regjistrimit të mjeteve motorike.  

 
Neni 207 

 
207.1. Shoferi, i cili ka marrë pjesë me mjet në aksidentin e komunikacionit, në të cilën 

ka të vdekur ose persona të lënduar e edhe personi tjetër, i cili ka marrë pjesë 
drejtpërdrejt në aksidentin e tillë, kanë të drejt të kërkojnë të dhënat personale 
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dhe adresën nga personat, të cilët kanë qenë të pranishëm, kur ka ndodhur 
aksidenti.  

207.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 208 

 
208.1. Shoferi i cili haset ose has në vendin e aksidentit të komunikacionit, ka për 

detyrë me kërkesën e personit të autorizuar, ta dërgojë personin, i cili është 
lënduar në aksidentin e komunikacionit, deri në institucionin më të afërt 
shëndetësorë.  

208.2. Shoferi ka për detyrë të veproj sipas rregullës së paragrafit 1 të këtij neni edhe 
para se të vijë personi i autorizuar, përveç në çoftë se ka ndodhur aksidenti në 
vendin në të cilin mund të pritet ardhja e shpejtë e mjetit të ndihmës së shpejtë 
apo në çoftë se shoferi konstaton se me mënyrën joprofesionale dhe jo përkatëse 
të bartjes gjendja e personit të lënduar mund të përkeqësohet.  

208.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 209 

 
209.1. Në çoftë se institucioni shëndetësorë është njoftuar për aksidentin e 

komunikacionit apo ka pranuar për ta shëruar personin që është lënduar në 
aksident, ka për detyrë që për këtë ta njoftoj menjëherë Shërbimin Policor të 
Kosovës.  

209.2. Në çoftë se personi i lënduar në aksidentin e komunikacionit, vdes nga lëndimet 
e marra, institucioni shëndetësor ka për detyrë që për këtë të njoftoj Shërbimin 
Policor të Kosovës.  

209.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 1.500 €, 
institucioni shëndetësor nëse nuk e lajmëron Shërbimin Policor të Kosovës për 
të lënduarit ose të vdekurit në aksidentin e komunikacionit rrugor në pajtim me 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni. Në këtë rast, me gjobë prej 100 deri 300 €, 
dënohet edhe personi përgjegjës në institucionin shëndetësor.  

 
Neni 210 

 
210.1. Në çoftë se mjeti, për shkak të aksidentit në komunikacion, është paaftësuar për 

lëvizje të mëtejme në rrugë, shoferi a pronari, përkatësisht përdoruesi i mjetit ka 
për detyrë që mjetin, ngarkesën, sendet ose ndonjë material tjetër të derdhur në 
rrugë, ta mënjanojë nga rruga e pasi të urdhëroj apo të lejojë personi i autorizuar, 
i cili bën ekzaminim në vendin e ngjarjes.  

210.2. Në çoftë se shoferi, pronari, përkatësisht përdoruesi i mjetit nuk është në gjendje 
të veproj sipas paragrafit 1. të këtij neni,personi i autorizuar, i cili hasët në 
vendin e aksidentit apo në vendin ku ndodhet mjeti defekt, do të urdhëroj 
autoritetet kompetente të mirëmbajtjes së rrugëve që ta zhvendosë nga rruga 
mjetin, ngarkesën, sendet apo ndonjë material tjetër të derdhur në një vend të 
sigurt.  
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210.3. Personi i mirëmbajtjes së rrugëve, me të cilën autoritetet për sigurinë në 
komunikacionin rrugor, kanë lidhur kontratë për zhvendosjen e mjeteve, ka për 
detyrë që të ndërmarr urgjentisht të gjitha masat e nevojshme për zhvendosjen 
dhe ruajtjen e mjeteve me ngarkesë, sendeve apo materialit tjetër të derdhur nga 
rruga dhe të siguroj kalueshmërinë e rrugës.  

210.4. Në qoftë se personi përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugëve nuk vepron sipas 
rregullave të paragrafit 3. të këtij neni, e për shkak të pa aftësisë së veprimit të 
mjeteve ose pengesave në rrugë, të krijuara nga ngarkesa, sende ose material 
tjetër bëhet e pamundshme lëvizja për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, 
personi i autorizuar do të ndërmarrë masa të reja përkatëse për t’u mundësuar 
një rrjedhë normale të komunikacionit.  

210.5. Shpenzimet e zhvendosjes e të ruajtjes së mjeteve, ngarkesave, sendeve ose të 
një materiali tjetër, si dhe ndërmarrjen e masave të tjera përkatëse nga paragrafi 
4 i këtij neni, i heq autoriteti kompetent i mirëmbajtjes së rrugëve, ata kanë të 
drejtë kompensimi prej atij që i ka shkaktuar.  

210.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 1.500 €, personi 
që është përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugëve, nëse vepron në kundërshtim me 
dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni.  

210.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, personi që nuk vepron 
sipas dispozitave të paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 211 

 
211.1. Polici i cili bën ekzaminimin e vendit të aksidentit të komunikacionit në të cilën 

është krijuar dëmi material, do ti detyroj ti nënshtrohen kontrollimit me mjete 
dhe me aparate përkatëse matëse, pjesëmarrësit e drejtpërdrejt të aksidentit të 
komunikacionit, sipas rregullave, për ti kontrolluar se a kanë në organizëm 
alkool apo droga narkotike. Në çoftë se, konstatohet me atë kontrollim se shoferi 
pjesëmarrësi i drejtpërdrejt i aksidentit ka në organizëm alkool apo droga 
narkotike e këtë e mohon, polici do ta shpie në institucionin shëndetësorë për 
kontrollim mjekësor, përkatësisht për dhënien e gjakut dhe të urinës, me qëllim 
analize.  

211.2. Në çoftë se, në aksidentin e komunikacionit ka persona të lënduar, polici i cili 
bën ekzaminimin e vendit të aksidentit të komunikacionit, do t’ia nënshtroj 
pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë të aksidentit hulumtimin (kontrollimin), në 
mënyrën siç është përcaktuar me paragrafin 1, të këtij neni. Në çoftë se, me atë 
hulumtim konstatohet se shoferët ose pjesëmarrësit e drejtpërdrejt të aksidentit 
të komunikacionit, kanë në organizëm alkool, droga narkotike, polici do të 
caktojë kontrollimin mjekësor përkatësisht dhënien e gjakut dhe urinës, me 
qellim analize.  

211.3. Në qoftë se në aksident komunikacioni ka të vdekur, polici i cili bën 
ekzaminimin në vend, do të caktojë që shoferët, pjesëmarrës të drejtpërdrejt të 
aksidentit, të japin gjakun dhe urinën, në mënyrë që të konstatohet se a kanë në 
organizëm alkool apo droga narkotike, kurse për pjesëmarrësit e tjerë të 
aksidentit pasi të konstatohet prania e alkoolit ose e drogave narkotike në 
organizëm, me mjete ose aparate përkatëse.  
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211.4. Në rastet nga paragrafët 1, 2 e 3 të këtij neni, mjeku mund të vendos që të mos 
jepen gjaku dhe urina, në qoftë se për këtë shkak u janë paraqitur pasoja të 
dëmshme për shëndetin pjesëmarrësve në aksidentin e komunikacionit.  

211.5. Personat nga paragrafët 1, 2 e 3 të këtij neni, që nga momenti i krijimit të 
aksidentit të komunikacionit e deri kur të zbatohet për ta procedura e hulumtimit 
nga nenet 1, 2 e 3, nuk duhet të marrin pije alkoolike, droga narkotike e as 
medikamente mbi të cilat është dhënë shënimi se nuk duhet për t’ i përdorur para 
e as gjatë ngasjes. 

211.6. Personi për të cilin, me hulumtimin në njërën nga mënyrat e caktuara me këtë 
nen, është konstatuar se ka në organizëm alkool ose droga narkotike, i heq 
shpenzimet e hulumtimit, kurse personi nga paragrafi 1 i këtij neni i heq edhe 
shpenzimet e dërgimit me mjet zyrtar policie në kontrollim mjekësor dhe për 
dhënien e gjakut dhe urinës për analizë.  

211.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 95 € shoferi, përkatësisht 
pjesëmarrësi në komunikacion, i cili vepron në kundërshtim me rregullat e 
paragrafit 5 të këtij neni, ndërsa shoferit i shqiptohet masa e ndalimit e drejtuarit 
e mjetit me veprim motorik deri gjashtë muaj dhe dy pikë negative.  

 
Neni 212 

 
212.1. Shërbimi Policor i Kosovës, ka për detyrë të dal në vendin e aksidentit të 

komunikacionit, për të cilën janë njoftuar (lajmëruar).  
212.2. Zyrtari i Shërbimit Policor të Kosovës i cili bën ekzaminimin në vend, ka për 

detyrë të organizojë regjistrimin e pasurisë që mbetët në vendin e ngjarjes nga 
personi i cili ka vdekur ose është lënduar rënd në aksident komunikacioni, të 
njoftojë organizatën, e cila mënjanon mjetin dhe sendet nga rruga, dhe të ofrojë 
ndihmë për të mbrojtur pasurinë, në qoftë se në vendin e ngjarjes nuk është 
personi i cili mund ta rimerr atë pasuri.  

 
KAPITULLI VII 

MANIFESTIMET SPORTIVE DHE AKTIVITETET E TË TJERA NË RRUGË 
 

Neni 213 
 
213.1. Manifestimet sportive dhe manifestimet e tjera ose aktivitetet e ngjashme në 

rrugë nuk duhet të mbahen pa leje. Lejen e jep stacioni policor, në rajonin e së 
cilës mbahet manifestimi ose bëhet aktiviteti.  

213.2. Në qoftë se, një manifestim sportiv a manifestim tjetër mbahet ose një aktivitet 
bëhet në rrugë në rajonin e dy a më shumë stacioneve policore, lejen e jep 
Shërbimi Policor i Kosovës.  

213.3. Në qoftë se, me qëllim mbajtjeje të manifestimit a të bërjes së aktiviteteve në 
rrugë, ndalohet qarkullimi, lejen me pëlqim paraprak e jep organi kompetent, në 
rajonin e të cilit ndalohet qarkullimi, ndërsa në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni 
- me pëlqim të Ministrisë së Transportit dhe të Post-Telekomunikacionit.  

213.4. Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 1 të këtij neni për manifestimet sportive 
dhe manifestimet e aktivitetet e tjera në rrugë, që mbahen në kushte të një 
zhvillimi normal të qarkullimit, nuk ka nevojë për leje.  
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213.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 700 €, organizatori 
i manifestimeve sportive dhe aktiviteteve të tjera rrugë, nëse manifestimi ose 
aktiviteti sportiv mbahet në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 214 

 
214.1. Në rastin nga neni 213 paragrafi 3, të këtij Ligji, në qoftë se nuk është siguruar 

rruga tjetër për pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion, kërkesa do të refuzohet.  
214.2. Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, mbajtja e garës së 

automobilistëve, e motoçiklistëve apo e biçiklistëve në rrugë mund të lejohet edhe 
kur në drejtimin e caktuar rrugor nuk ka rrugë tjetër (garat kodrinore etj), por 
vetëm në kohën kur pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion në atë rrugë lëvizin më 
së paku. Në atë rast komunikacioni mund të ndalohet më së shumti dy orë.  

 
Neni 215 

 
215.1. Kërkesa për dhënien e lejes paraqitet më së voni 30 ditë para se të mbahet një 

manifestim sportiv a manifestim tjetër ose të bëhen aktivitetet. 
215.2. Kërkesës për dhënien e lejes medoemos duhet bashkëngjitur programin e 

manifestimit, përkatësisht të aktiviteteve, rregullat e garave, pasqyrën e masave që 
organizatori i parasheh për sigurimin e pjesëmarrësve në komunikacion, 
pjesëmarrësve dhe shikuesve të manifestimit sportiv e të ndonjë manifestimi tjetër 
ose të aktiviteteve dhe shenjën me të cilën mjetet, të përcjella nga garuesit, do të 
shënohen. 

 
Neni 216 

 
216.1. Kërkesa për mbajtjen e manifestimit sportiv a të ndonjë manifestimi tjetër ose 

për bërjen e aktiviteteve në rrugë, do të refuzohen, në qoftë se organizatori, sipas 
gjykimit të organit kompetent respektivisht Shërbimit Policor të Kosovës, nuk 
është në gjendje të zbatojë masat nga neni 60, paragrafi 2, të këtij Ligji.  

216.2. Në qoftë se, për shkak të mbajtjes së manifestimit sportiv a të një manifestimi 
tjetër ose të bërjes së aktiviteteve në rrugë, do të duhej ndaluar qarkullimin në 
drejtimet më të rëndësishme të komunikacionit apo me manifestimin, 
përkatësisht me aktivitetin do të rrezikohej në masë të madhe ose do të pengohej 
komunikacioni rrugor, kërkesa për dhënie të lejes mund të refuzohet.  

 
Neni 217 

 
217.1. Në lejen për mbajtjen e manifestimit sportiv a të një manifestimi tjetër ose për 

bërjen e aktiviteteve në rrugë, caktohen masat e sigurimit që duhet t’i ndërmerr 
organizatori.  

217.2. Kur kufizohet ose ndalohet qarkullimi në rrugë për të mbajtur manifestimin ose 
për të bërë aktivitetin, leja përmban edhe obligimin e organizatorit që, për masat 
e kufizimit ose të ndalesës së qarkullimit, të njoftojë opinionin me mjete të 
komunikimit publik, më së voni 48 orë para se të fillojë manifestimi, 
përkatësisht aktiviteti.  
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Neni 218 
 
218.1. Organizatori nuk duhet të fillojë të mbajë manifestimin sportiv a ndonjë 

manifestim tjetër ose aktivitetin në rrugë, në qoftë se nuk janë ndërmarrë të 
gjitha masat e sigurimit, të caktuara në leje.  

218.2. Në qoftë se konstatohet se organizatori nuk ka ndërmarrë të gjitha masat e 
sigurimit, të caktuara në leje, manifestimi, përkatësisht aktiviteti do të ndalohet.  

 
Neni 219 

 
219.1. Organizatori ka për detyrë të ndërpres mbajtjen e manifestimit sportiv dhe të 

ndonjë manifestimi tjetër, përkatësisht të aktivitetit në rrugë: 
a) në qoftë se janë rrezikuar pjesëmarrësit ose shikuesit;  
b) në qoftë se prishet rendi dhe qetësia publike në masë të madhe;  
c) në qoftë se fillojnë rrethana për shkak të cilave manifestimi, përkatësisht 

aktiviteti nuk do të lejohej;  
d) në qoftë se organizatori nuk zbaton masa të caktuara sigurimi;  
e) në qoftë se këtë e kërkojnë arsye të tjera sigurie.  

219.2. Në qoftë se organizatori nuk e ndërprenë manifestimin, përkatësisht aktivitetin 
në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, Shërbimi Policor i Kosovës, përkatësisht 
stacioni policor do t’i urdhërojë organizatorit që manifestimin, përkatësisht 
aktivitetin ta ndërpresë dhe të ndërmerr masat e nevojshme që urdhëresa të 
kryhet.  

219.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 700 €, organizatori 
i manifestimeve sportive dhe aktiviteteve të tjera rrugore, nëse nuk i ndërprenë 
manifestimet ose aktivitetet sportive dhe nëse vepron në kundërshtim me 
dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 220 

 
220.1. Vetëm mjetet, të shënuara me shenjë të veçantë, që e përcakton organizatori, 

mund të ndjekin garuesit e manifestimit sportiv në rrugë.  
220.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit që 

përcjell manifestimet ose aktivitet sportive në rrugë pa e shënuar mjetin në 
pajtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

220.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 700 €, organizatori 
i manifestimeve sportive dhe i aktiviteteve të tjera në rrugë nëse vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 221 

 
221.1. Pas përfundimit të manifestimit sportiv apo të një manifestimi tjetër, 

përkatësisht të aktivitetit në rrugë, organizatori ka për detyrë menjëherë: 
a) të mënjanojë nga rruga të gjitha shenjat e komunikacionit dhe shenjat e 

tjera, mekanizmat, sendet e objektet që janë vënë për të mbajtur 
manifestimin, përkatësisht për të bërë aktivitetin;  

b) të vë në rrugë të gjitha shenjat e komunikacionit dhe shenjat e tjera, sendet 
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dhe objektet që kanë qenë të mënjanuara për të mbajtur manifestimin, 
përkatësisht për të bërë aktivitetin;  

c) të ndreqë dhe të sjell në gjendjen e mëparshme rrugën dhe objektet rrugore, 
në qoftë se janë dëmtuar gjatë mbajtjes së manifestimit, përkatësisht bërjes 
së aktivitetit.  

221.2. Në qoftë se organizatori nuk vepron sipas pikave a) dhe b) të paragrafit 1 të këtij 
neni, Shërbimi Policor i Kosovës, përkatësisht stacioni policor, do të ndërmerr 
masa përkatëse që me shpenzime të organizatorit të mënjanohen, përkatësisht të 
vihen shenjat e komunikacionit dhe shenjat e tjera, sendet dhe objektet në rrugë.  

221.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 700 €, organizatori 
i manifestimeve sportive dhe aktiviteteve të tjera në rrugë, nëse vepron në 
kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  

 
KAPITULLI VIII 

KUFIZIMI I KOMUNIKACIONIT 
 

Neni 222 
 
222.1. Gjatë kushteve dimërore në rrugë ndalohet komunikacioni i mjeteve motorike 

dhe mjeteve transportuese bashkëngjitëse të cilat nuk posedojnë pajisjet 
dimërore.  

222.2. Kushtet dimërore në rrugë janë të atilla, ku rruga është e mbuluar me borë ose 
kur në rrugë ka akull.  

222.3. Në kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni, autobusi dhe mjeti transportues, duhet së 
paku në njërin bosht të repartit ti kenë zinxhirët për borë. Veturat duhet të jetë e 
pajisur me pajimet dimërore të parapara.  

222.4. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 2 të këtij neni, Ministria e Transportit 
dhe Post-Telekomunikacionit, përkatësisht Kuvendet Komunale munden p r 
kohë të caktuar dhe p r rrugë të caktuara ti urdhëroj në posedimin e obligueshëm 
të pajisjeve dimërore, për disa kategori ose lloj të mjeteve, pa marr parasysh se 
në ato rrugë a ekzistojnë (janë), kushtet dimërore.  

222.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, personi që 
urdhëron, lejon ose e lëshon në komunikacionin rrugor mjetin pa pajisjet 
dimërore të parapara në këtë nen.  

222.6. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi q drejton mjetin i cili nuk i 
ka pajisjet dimërore të parapara në këtë nen.  

 
Neni 223 

 
223.1. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, përkatësisht Kuvendet 

Komunale munden për rrugë të caktuar dhe p r ditët e caktuara, të urdhërojnë 
ndalimin ose kufizimin e të gjithave mjeteve ose disa llojeve të mjeteve, të 
kufizojnë shpejtësinë e lëvizjes nëse ndalimi ose kufizimi është i domosdoshëm 
për të parandaluar ose mënjanuar rrezikun për pjesëmarrësit në komunikacion, 
për zhvillimin e papenguar të komunikacionit, nëse komunikacioni do të jetë i 
dendur ose i vështirësuar. 
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223.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € personi q merr pjesë 
në rrugë ose një pjesë të saj në ditët e caktuara ose në periudhë të caktuar ku 
është e urdhëruar ndalimi ose kufizimi i të gjitha mjeteve ose disa lloj të mjeteve 
në pajtueshmëri me rregullat e paragrafit 1 te këtij neni. 

 
Neni 224 

 
Në raste kur siguria dhe rrjedha e komunikacionit kërkohet të jetë në nivel ose në raste 
të jashtëzakonshme Shërbimin Policor i Kosovës, mund ta ndaloj komunikacionin ose 
të urdhëroj kufizim të veçantë të komunikacionit në rrugë të caktuar ose pjesë të 
rrugëve gjatë kohës derisa të ekzistojnë kushtet për shkak të cilave janë ndërmarr këto 
masa. 
 

KAPITULLI IX 
SHOFERËT 

 
1. KUSHTET PËR DREJTIMIN E MJETIT 

 
Neni 225 

 
225.1. Mjetin me veprim motorik në komunikacionin rrugor mund t’ia drejtoj në 

mënyrë të pavarur vetëm personi i cili posedon patentë shoferin e vlefshëm 
patentë shoferin e një shteti tjetër, ose patentë shoferin ndërkombëtar.  

225.2. Shoferi ka të drejtë ti drejtoj vetëm ato kategori të mjeteve të cilat janë të 
shënuara në patentë shofer.  

225.3. Shoferi gjatë kohës së drejtimit të mjetit me veprim motorik duhet t’i shfrytëzoj 
mjetet ndihmëse të cilat janë të regjistruara (shënuara),në patentë shofer.  

225.4. Shoferit të mjetit motorik gjatë kohës së ngasjes nuk i lejohet përdorimi i 
telefonit të dorës (mobil), e as pajime të tjera të cilat do ta zvogëlonin mundësin 
e reagimit dhe ngasjes së sigurt të mjetit.  

225.5. Telefoni i dorës (mobil,) mund të shfrytëzohet gjatë ngasjes nëse përdorimi 
bëhet pa i përdorur duart.  

225.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 400 € shoferi i cili 
nuk ka patentë shoferin e vlefshëm, i cili e ka të ndaluar drejtimin e mjetit ose që 
nuk e ka patentë shoferin për kategorinë përkatëse.  

225.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i cili 
shfrytëzon telefonin e dorës në kundërshtim me rregullat e paragrafit 4 dhe 5 të 
këtij neni.  

 
Neni 226 

 
226.1. Shoferi i cili drejton mjetin me veprim motorik në komunikacionin rrugor duhet 

të jetë i aftë në pikëpamje fizike dhe psikike t’ia drejtojë mjetin me veprim 
motorik dhe për këtë të ketë njohuri dhe shkathtësi të nevojshme.  

226.2. Ndalohet ta drejtojë mjetin në komunikacionin rrugor shoferi që është i lodhur, i 
sëmur ose që ndodhet në një gjendje të tillë psikike saqë është i pa aftë për ta 
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drejtuar mjetin në mënyrë të sigurt, si dhe shoferi që është nën ndikimin 
narkotikëve, barnave dhe substancave në të cilat është shënuar se ndalohet 
përdorimi i tyre para ose gjatë kohës së drejtimit të mjetit në komunikacionin 
rrugor.  

226.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që vepron në 
kundërshtim me rregullat e këtij neni dhe njëkohësisht i shqiptohet masa e 
ndalimit të drejtuarit e mjetit me veprim motorik prej tre muaj dhe dy pikë 
negative.  

 
Neni 227 

 
227.1. Shoferit nuk i lejohet ta drejtojë mjetin në komunikacionin rrugor, nëse është 

nën ndikim të alkoolit dhe nëse përmbajtja e alkoolit në gjak është më e madhe 
se 0.5 gr/lit. ose mg/ml.  

227.2. Përmbajtja e alkoolit në organizëm përcaktohet me analizat e gjakut dhe urinës, 
matjen e sasisë së alkoolit në litër me fryrjen e ajrit, me kontroll mjekësorë dhe 
me metoda dhe aparate të tjera.  

227.3. Konsiderohet se shoferi ka në organizëm droga nëse përmbajtja e drogave 
vërtetohet me mjete ose pajisje gjegjëse, me kontroll mjekësore ose me analizë 
të gjakut ose gjakut dhe urinës.  

227.4. Konsiderohet që shoferi ka filluar ta drejtoj mjetin nëse ka lëvizur nga vendi.  
227.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 deri 130 €, shoferi nëse 

ka në organizëm alkool mbi 0,5 gr/lit, dhe njëkohësisht i shqiptohet masa e 
ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kohë zgjatje së paku gjashtë 
muaj dhe pesë pikë negative.  

 
Neni 228 

 
228.1. Shoferi i cili e ka profesion themelor të drejtuarit e mjetit motorik nuk lejohet të 

konsumoj alkool në organizëm: 
a) shoferi i mjeteve motorike të kategorive C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, 

D+E derisa e drejton mjetin motorik të këtyre kategorive;  
b) shoferi i mjetit me të cilin kryhet transportimi publik;  
c) shoferi-instruktor derisa aftëson kandidatin për shofer në pjesën praktike të 

aftësimit për drejtimin e mjetit me veprim motorik;  
d) kandidati për shofer gjatë kohës së aftësimit;  
e) Shoferi i mjeteve me përparësi kalimi dhe atyre nën përcjellje, gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare.  
228.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 270 €, shoferi i përcaktuar 

në paragrafin 1 të këtij neni nëse ka alkool në organizëm dhe njëkohësisht i 
shqiptohet masa e ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kohë 
zgjatje së paku një vit dhe pesë pikë negative. 
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2. AFTËSIMI I KANDIDATËVE PËR SHOFER 
 

Neni 229 
 
229.1. Aftësimin e kandidatëve për shoferë të mjeteve me veprim motorik e kryejnë auto-

shkollat të cilat i licencon Ministria e Transportit dhe Post-telekomunikacionit, 
pasi t’i plotësojnë kushtet dhe kriteret ë parapara për licencim.  

229.2. Kushtet dhe kriteret për licencim të auto-shkollës i përcakton Ministria e Transportit 
dhe Post-Telekomunikacionit, me një akt të veçantë juridik nënligjor.  

229.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, personi që 
urdhëron ose lejon që të bëhet aftësimi i kandidatëve për shofer pa licencën e 
vlefshme të lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  

229.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € edhe shoferi 
instruktori që bënë aftësimin e kandidatëve për shofer pa licencë të vlefshme, të 
lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  

 
Neni 230 

 
230.1. Aftësimi i kandidatëve për shofer është program mësimor unik i cili përfshinë 

lendet mësimore: rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë, të drejtuarit e mjetit 
me veprim motorik dhe dhënia e ndihmës së parë personave të lënduar në 
aksident komunikacioni.  

230.2. Aftësimin e kandidatëve nga lëndët mësimore rregullat e komunikacionit dhe të 
sigurisë si dhe të drejtuarit të mjetit më veprim motorik e kryejnë auto-shkollat.  

230.3. Aftësimi i kandidatëve për shoferë nga lënda mësimore dhënia e ndihmës së parë 
personave të lënduar në aksidente të komunikacionit rrugor organizohet nga 
institucioni të cilin e autorizon Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  

230.4. Plan programin për aftësimin e kandidatëve për shoferë e cakton me një akt të 
veçantë juridik Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit në 
konsultim me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.  

 
Neni 231 

 
231.1. Auto shkollat mund të zhvillojnë aftësimin e kandidatëve për shoferë nëse kanë 

të siguruar: 
a) ligjëruesin profesional, punëtorin administrativ dhe numrin e nevojshëm të 

shoferë-instruktorëve me kontratë pune me orar të plotë, i nevojshëm për 
realizimin e planit mësimor dhe programit të aftësimit të kandidatëve;  

b) mjetet mësimore dhe ndihmëse si dhe pajimet të cilat mundësojnë aftësimin 
normal të kandidatëve për shofer;  

c) mjetet e asaj kategorie me të cilat bëhet aftësimi;  
d) lokale, poligon ose ndonjë hapësire jashtë rrugës publike së paku 350 m2 - 

të cilat mund të jenë në pronësi apo me qira.  
231.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, personi që 

urdhëron ose lejon që të bëhet aftësimi i kandidatëve për shofer në kundërshtim 
me dispozitat e këtij neni. 
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Neni 232 

 
232.1. Mësimin nga lënda rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë (pjesa teorike), e 

zhvillon ligjëruesi profesional.  
232.2. Ligjëruesi nga paragrafi 1i këtij neni duhet të jetë personi që e ka së paku 

përgatitjen e lartë shkollore dhe posedon patentë shoferin e kategorisë “B“ së 
paku tri vite.  

232.3. Aftësimin e kandidatëve për shofer nga lëndët mësimore, të drejtuarit e mjetit 
me veprim motorik (pjesa praktike), e realizon shoferi instruktor.  

232.4. Shofer Instruktori është personi i cili posedon patentë shoferin dhe licencën e 
vlefshme për shofer instruktor për kategorinë përkatëse.  

232.5. Aftësimin e kandidatëve nga lënda dhënia e ndihmës së parë personave të lënduar 
në aksident e realizon institucioni i autorizuar nga Ministria e Transportit dhe 
Post-Telekomunikacionit në bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë.  

232.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 500 deri 1.100 €, personi q 
urdhëron ose lejon që të bëhet aftësimi i kandidatëve në kundërshtim me 
rregullat e këtij neni.  

232.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, edhe personi fizik q 
e bënë aftësimin e kandidatëve për shofer në kundërshtim me rregullat e këtij 
neni.  

 
Neni 233 

 
233.1. Licencën për ligjëruesin profesional dhe për shofer instruktor e lëshon Ministria 

e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, ndërsa për ligjëruesin nga lënda 
mësimore “Dhënia e ndihmës së parë” personave të lënduar në aksident 
komunikacioni e bën institucioni të cilin e autorizon Ministria e Transportit dhe 
Post-Telekomunikacionit në bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë. 

233.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 500 deri 1.100 €, personi 
që urdhëron ose lejon që të bëhet aftësimi i kandidatëve pa licencë vlefshme të 
lëshuar nga Institucioni të cilin e autorizon Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit.  

233.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi i cili bënë 
aftësimin e kandidatëve për shofer pa licencë të vlefshme ose i cili nuk e ka 
licencën përkatëse për kategorinë e mjetit me të cilën bëhet aftësimi i kandidatit 
për shofer.  

 
Neni 234 

 
234.1. Aftësimi i kandidatëve do të fillojë jo më herët se 3 muaj para se të arrijë 

moshën e duhur për të marr patentë shoferin të një kategorie të caktuar, ndërsa 
provimit për shofer i nënshtrohet vetëm kur ti mbushë vjetët e parapara me këtë 
ligj.  

234.2. Për shkelje të kësaj disopzite dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, personi që 
urdhëron ose lejon që të bëhet aftësimi i kandidatëve pa e mbushur moshën e 
paraparë me ligj.  
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234.3. Për shkelje të kësaj disopzite dënohet me gjobë prej 130 €, shofer instruktori që 
bën aftësimin e kandidatëve për shofer pa i mbushur moshën e paraparë me ligj.  

 
Neni 235 

 
235.1. Gjatë kohës së aftësimit të kandidatit për shofer në drejtim të mjetit në rrugë, 

shofer instruktori duhet të ketë me veti licencën për shofer-instruktor të 
kategorisë përkatëse në të cilin zhvillohet aftësimi, patentë-shoferin duhet t’i 
tregoj në kërkesë të personit të autorizuar.  

235.2. Gjatë kohës së drejtimit të mjetit,kandidati për shoferë duhet të ketë me veti 
librezën e kandidatit, certifikatën mjekësore se është i aftë në pikëpamje psikike 
dhe fizike për ta drejtuar mjetin dhe është i detyruar ato t’i tregojë me kërkesën e 
personit të autorizuar.  

235.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shofer instruktori i 
cili vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

 
Neni 236 

 
Kandidati i cili aftësohet nga pjesa praktike përgatitet për dhënien e provimit për shofer 
dhe para se ta ketë dhënë provimin për shofer mund ta drejtojë në rrugë mjetin e asaj 
kategorie për të cilin e përgatitë provimin, në qoftë se mjetin e drejton nën mbikëqyrjen 
e shofer instruktorit. 
 

Neni 237 
 
237.1. Mjeti me të cilin në rrugë bëhet aftësimi i kandidatëve për shoferë në drejtimin 

praktik të mjetit duhet të shënohet me shenje të posaçme, sipas standardeve të 
Unionit Evropian.  

237.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shofer instruktori i 
cili bënë aftësimin e kandidatëve për shofer me mjetin që nuk e ka shenjën e 
paraparë në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Neni 238 

 
238.1. Gjatë kohës së aftësimit nga lënda mësimore të drejtuarit e mjetit me veprim 

motorik në komunikacion rrugor, në mjet mund të gjinden më së shumti 1 
kandidat dhe shofer instruktori dhe në raste të caktuara në mjet mund të gjendet 
edhe personi i autorizuar për mbikëqyrjen e punës së auto-shkollës. 

238.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shofer instruktori që 
vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni. 

 
Neni 239 

 
239.1. Kandidati i cili ka përfunduar me sukses aftësimin sipas plan programit, për 

shoferë i lëshohet vërtetimi.  
239.2. Kandidati i cili brenda 2 viteve nga data e regjistrimit nuk e jep provimin për 

shofer duhet të përsërit aftësimin.  
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239.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, personi që 
lëshon vërtetimin pa e përfunduar me sukses aftësimin për shofer.  

 
Neni 240 

 
240.1. Shkollën për shofer-instruktor e licencon Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tekno-

logjisë në bashkëpunim me Ministrin e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  
240.2. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Ministrin e 

Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me një akt të veçantë juridik 
përcaktojnë kushtet dhe kriteret për licencimin e shoferë - instruktorëve.  

 
Neni 241 

 
Provimet për shoferë-instruktor nga lënda,rregullat dhe siguria në komunikacion (pjesa 
teorike), dhe lënda të drejtuarit e mjetit me veprim motorik (pjesa praktike).Testi final 
bëhet nga pyetësit të cilët i cakton dhe i ka licencuar Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit dhe kandidatet të cilët tregojnë rezultate pozitive, pajisen me 
licenca për shofer-instruktor. 
 

Neni 242 
 
Verifikimi i njohurive të shofer instruktorit e bën Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit, çdo 5 vjet nga data e lëshimit të licencës për shofer instruktor, 
përkatësisht nga data e verifikimit të fundit të njohurive. 
 

Neni 243 
 
Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me akt të veçantë juridik, 
përcakton kushtet dhe kriteret për verifikimin e njohurive të shoferë-instruktorit. 
 

Neni 244 
 
244.1. Mbikëqyrjen e punës së auto-shkollës në pikëpamje të plotësimit të kushteve të 

parapara e bëjnë personat e autorizuar nga Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit.  

244.2. Mbikëqyrja përfshin të gjitha punët administrative, dokumentacionin dhe 
evidencat në lidhjen me aftësimin dhe në raste të bazuara, mund të urdhëroj 
shofer instruktorin që ti nënshtrohet verifikimit të jashtëzakonshëm të njohurive 
nga rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë.  

244.3. Nuk lejohet ndryshimi dhe përmirësimi në librat respektivisht dokumentet tjera, 
dhe të njëjtat duhet t’ia prezantoj më kërkesë të personit të autorizuar.  

244.4. Mbikëqyrjen e institucionit i cili e zhvillon lenden mësimore dhënia e ndihmës së 
parë personave të lënduar në aksident të komunikacionit e bën institucioni të cilin 
e autorizon Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me anë të një akti 
të veçantë juridik apo personat me përgjegjësi përkatëse të kësaj ministrie. 

244.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 500 deri 1.500 €, pronari i 
auto-shkollës në rast të një veprimi në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 
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të këtij neni.  
244.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, personi i autorizuar 

në auto-shkollë i cili vepron në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 3 këtij 
neni.  

244.7. Mënyrën e pezullimit dhe revokimit të licencës së auto-shkollave e përcakton me 
anë të një akti të veçantë juridik Ministria e Transportit dhe Post-Telekomuni-
kacionit.  

 
3. PROVIMET PËR SHOFER DHE VLERSIMI I AFTËSIMIT 

 
Neni 245 

 
245.1. Provimit për shofer mund ti nënshtrohet vetëm kandidati i cili është aftësuar në 

auto-shkollën e licencuar dhe nëse i plotëson kushtet e tjera për ta fituar të 
drejtën për të drejtuar mjetin me veprim motorik ose ti nënshtrohet provimit për 
shofer për kategorinë shtesë.  

245.2. Në provimin për shofer përmes testimit teorik dhe praktik përcaktohet se 
kandidati për shoferë a ka njohuri dhe shkathtësi sipas programit të paraparë.  

245.3. Në pjesën e provimit nga lënda të drejtuarit e mjetit motorik (pjesa praktike), 
kandidati pjesën e parë të provimit e jep në poligon ose ndonjë hapësirë tjetër 
jashtë rrugës publike ku duhet ti kryej së paku tri veprime dhe kandidati pas 
vlerësimit pozitiv të pyetësit, pjesën e dytë të provimit e kryen në rrugë publike.  

245.4. Kandidati për shofer gjatë kryerjes së veprimeve sipas paragrafi 3 të këtij neni 
duhet të jetë vetëm në mjet.  

245.5. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me një akt nënligjor i 
përcakton kriteret dhe kushtet për pjesën e provimit në poligon ose ndonjë 
hapësirë tjetër jashtë rrugës publike, veprimet të cilat duhen të kryhen si dhe 
dimensionet e poligonit kur kryhet pjesa e parë e provimit nga lënda të drejtuarit 
e mjetit me veprim motorik.  

 
Neni 246 

 
Provimi nga lënda “Të drejtuarit e mjetit motorik” kandidati mund t’i nënshtrohet edhe 
me mjetin me ndërrues automatik të transmisionit dhe i njëjti ka të drejtë ta drejtojë 
vetëm këtë lloj të mjetit. 
 

Neni 247 
 
247.1. Provimi për shoferë përbënë tërësinë unike të lëndëve mësimore “Rregullat e 

komunikacionit dhe të sigurisë” (pjesa teorike), dhe “Të drejtuarit e mjetit me 
veprim motorik” (pjesa praktike).  

247.2. Programin e provimit për shofer nga lënda mësimore “Rregullat e 
komunikacionit dhe të sigurisë” si dhe “Të drejtuarit e mjetit motorik” e 
përcakton Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  
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Neni 248 
 
Provimi për shofer dhe vlerësimin e aftësive për pjesëtarët e Shërbimit Policor të 
Kosovës dhe Trupave Mbrojtëse të Kosovës, organizohet në institucionet e veta 
përkatëse nga pyetësit të cilët i licencon Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit nga burimet njerëzore të tyre. 
 

Neni 249 
 
Kandidati i cili e jep provimin për shofer e fiton të drejtën të aplikoj para Ministrisë së 
Transportit dhe Post-Telekomunikacionit për patentë shofer që lëshohet nga Ministria e 
Punëve të Brendshme në pajtim me dispozitat përkatëse ligjore. 
 

Neni 250 
 
250.1. Provimi për shofer jepet para pyetësit të cilin e cakton Njësia e Patentë 

Shoferëve e Ministrisë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, apo në formë 
elektronike pasi që të krijohen kushtet për një punë të tillë.  

250.2. Provimi nga paragrafi 1 i këtij neni organizohet dhe kryhet në Njësitë Rajonale 
për patentë shofer të caktuara nga Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit.  

250.3. Pyetësi duhet të jetë personi i cili ka së paku përgatitje të lartë shkollore, së paku 
tri vite përvojë pune dhe i njëjti duhet të jetë i licencuar nga Ministria e 
Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  

250.4. Kandidati i cili për herë të parë ju ka nënshtruar provimit në ndonjë prej Njësive 
Rajonale për patentë shofer, nuk i lejohet të bëjë ndërrimin e Njësisë Rajonale, 
për të paraqitur provimin për patentë shofer serish.  

 
Neni 251 

 
Ministra e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, me një akt të veçantë juridik 
përcakton kushtet dhe kriteret për dhënien dhe marrjen e licencës pyetësve për patentë 
shofer. 
 

Neni 252 
 
252.1. Verifikimi i njohurive të pyetësve bëhet çdo 5 vite, prej datës së lëshimit të 

licencës, përkatësisht 5 vite pas verifikimit të fundit, vetëm nga lënda mësimore 
“Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë”.  

252.2. Nëse pyetësi nuk i nënshtrohet verifikimit të njohurive ose tregon rezultat 
negativ të cekura në paragrafin 1 të këtij neni, do ti merret licenca derisa nuk i 
nënshtrohet përsëri verifikimit të njohurive dhe të tregon rezultat pozitiv pas 
afatit të cilin e cakton Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  
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Neni 253 
 
253.1. Pyetësi obligohet në kryerjen e detyrave në mënyrë profesionale të ndershme 

dhe të paanshme.  
253.2. Pyetësi, gjatë kryerjes së detyrave profesionale e gëzon të njëjtën mbrojtje si 

shërbyes civil.  
253.3. Pyetësi i punësuar në Njësinë e patentë shoferëve nuk mundet në të njëjtën kohë 

të zhvilloj aftësimin e kandidatëve për shofer, të jetë pronar ose bashkë-pronar i 
një auto-shkolle.  

253.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 1.500 €, pyetësi i 
punësuar në Njësinë e patentë shoferëve i cili në të njëjtin kohë kur bënë 
testimin e kandidatëve për shofer është pronar ose bashkë-pronar i një auto-
shkolle dhe të njëjtit i merret licenca.  

 
Neni 254 

 
254.1. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit me një akt të veçantë 

juridik i përcakton kushtet dhe procedurat për paraqitjen e provimit për shofer, si 
dhe format dhe mostrat e dokumenteve të nevojshme në lidhje me këtë.  

254.2. Lartësinë e shumës të cilin kandidatët e inkasojnë në emër të shpenzimeve për 
dhënien e provimit për shofer ose pjesës së saj së provimit,është e njëjtë për territorin 
e Kosovës dhe cakton Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit.  

 
Neni 255 

 
Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit,përcakton vendet ku mbahet 
provimi nga lënda mësimore të drejtuarit e mjetit me veprim motorik të cilat së paku 
duhet të jenë rrugë bashkëkohore me sinjalizim horizontal dhe vertikal të paraparë, me 
kryqëzime të rregulluara me shenja ndriçuese të komunikacionit (semafor), dhe me 
komunikacion intensiv të mjeteve me veprim motorik. 
 

Neni 256 
 
Në provimin për shofer të kategorive L dhe M kandidati i nënshtrohet provimit vetëm 
nga lënda “Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë”(testimit teorik). 
 

Neni 257 
 
Përmbajtjen dhe formën e testeve e përcakton Ministria e Transportit dhe PostTele-
komunikacionit, me një akt të veçantë juridik. 
 

Neni 258 
 
Do të anulohet provimi për shofer dhe do të merret patentë shoferi, licenca për Shofer 
instruktor, nëse konstatohet se dhënia e provimit është kryer në bazë të dokumentit të 
rrejshëm ose të dhënave jo të sakta të theksuara në fletëparaqitje për dhënien e provimit 
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për shofer, në bazë të dhënies së mitos, në qoftë se kandidati me rastin e dhënies së 
provimit për shofer është shërbyer me mjete jo të lejuara dhe nëse provimi është 
mbajtur në kundërshtim me rregullat e këtij ligji. 
 

Neni 259 
 
Programi për patentë shofer të mjeteve përfshin përmbajtjen nga lëndët mësimore 
”Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë” si dhe “Të drejtuarit e mjetit me veprim 
motorik”. 

 
4. FITIMI I TË DREJTES PËR TA DREJTUAR MJETIN 

 
Neni 260 

 
260.1. Biçikletën në rrugë mund të drejton personi i cili ka mbushur 14 vjet.  
260.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, fëmijët të cilët i kanë mbushur 10 

vjet, të cilët në shkollë aftësohen të drejtojnë çikletën në rrugë dhe për këtë i 
lëshohet vërtetimi, munden vet ta drejtojnë çikletën në rrugë lokale, ndërsa 
fëmijët të tjerë mund ta drejtojnë çikletën mbi moshën 9 vjeçare nën përcjelljen 
e një personi i cili i ka mbushur 16 vjet.  

 
Neni 261 

 
Qerren mund ta drejtojë: 

a) në rrugët regjionale personi i cili i ka mbushur 16 vjet;  
b) në rrugët lokale dhe të pa kategorizuara, personi i cili ka mbushur 14 vjet.  

 
Neni 262 

 
Të drejtën për të drejtuar mjetin me veprim motorik mund ta ketë personi cili i plotëson 
këto kushte: 

a) të jetë psiqikisht dhe fizikisht i aftë për të drejtuar mjetin;  
b) të ketë mbushur moshën për kategori të caktuar të mjeteve;  
c) të ketë të dhënë provimin për shoferë të kategorisë përkatëse;  
d) që me vendimin e organit kompetent nuk e ka të ndaluar drejtimin e mjetit.  

 
Neni 263 

 
Mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorive të caktuar është: 

a) t’i ketë mbushur 14 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë M;  
b) t’i ketë mbushur 16 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A1 dhe T;  
c) t’i ketë mbushur 18 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A,B dhe C1;  
d) t’i ketë mbushur 19 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë B+E,C dhe 

C1+E;  
e) t’i ketë mbushur 20 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë C+E;  
f) t’i ketë mbushur 21 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, D1, D1+E, 

D dhe D+E.  
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Neni 264 
 
264.1. Të drejtën për të dhënë provimin për shofer për mjetet e kategorisë “C”, mund ta 

fitojë personi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë “B” ose C1 së paku 
1(një) vit.  

264.2. Të drejtën për të dhënë provimin për shofer për mjetet e kategorisë D1 ose D, 
mund ta fitojë personi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë C së paku 2 
(dy) vite.  

264.3. Të drejtën për të dhënë provimin për shofer për mjetet e kategorisë B+E, C1+E 
ose C+E, mund ta fitojë personi i cili posedon patentë shoferin e mjetit tërheqës 
përkatës së paku një vit.  

 
Neni 265 

 
265.1. Shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve motorike 

të kategorisë B, C, D dhe nënkategorisë C1 dhe D1 ka të drejtë t’i drejtoi këto 
mjete edhe nëse i është bashkangjitur rimorkio e lehtë.  

265.2. Shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve motorike 
të kategorisë D ka të drejtë t’i drejtoi edhe mjetet motorike të kategorive B, C 
dhe nënkategorive C1 dhe D1, shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për 
drejtimin e mjeteve motorike të nënkategorisë D1 ka të drejtë t’i drejtoi edhe 
mjetet motorike të kategorive B, C dhe nënkategorisë C1, shoferit të cilit i është 
lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve motorike të kategorisë C ka të 
drejtë t’i drejtoi edhe mjetet motorike të kategorisë B dhe nënkategorisë C1, 
ndërsa shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve 
motorike të nënkategorisë C1 ka të drejtë t’i drejtoi edhe mjetet motorike të 
kategorisë B.  

265.3. Shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve 
bashkëngjitëse të kategorisë D+E, ka të drejtë t’i drejtoi edhe mjetet 
bashkëngjitëse të kategorive B+E, C+E dhe nënkategorisë C1+E dhe D1+E, 
shoferit të cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve 
bashkëngjitëse të nënkategorisë D1+E ka të drejtë t’i drejtoj edhe mjetet 
bashkëngjitëse të kategorive B+E, C+E, dhe nënkategorisë C1+E, shoferit të 
cilit i është lëshuar patentë shoferi për drejtimin e mjeteve bashkëngjitëse të 
kategorisë C+E, ka të drejtë t’i drejtoi edhe mjetet bashkëngjitëse të kategorisë 
B+E dhe nënkategorisë C1+E, ndërsa shoferit të cilit i është lëshuar patentë 
shoferi për drejtimin e mjeteve bashkëngjitëse të nënkategorisë C1+E ka të 
drejtë ti drejtoi edhe mjetet bashkëngjitëse të kategorisë B+E.  

265.4. Personi i cili ka fituar të drejtën për drejtimin e mjetit të kategorisë A1, pasi t’i 
mbush 18 vjet pa e dhënë provimin për shofer ka të drejtë t’i drejtoi mjetet e 
kategorisë A.  

265.5. Shërbimi Policor i Kosovës dhe Trupat Mbrojtëse të Kosovës me një akt të 
veçantë juridik përcaktojnë kriteret për transportin grupor i cili kryhet me mjetet 
e kategorisë C,si dhe kushtet dhe mënyrën e transportit me mjetet e policisë. 
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Neni 266 
 
Patentë shoferi lëshohet për drejtimin e mjeteve me veprim motorikë dhe 
bashkangjitëse të cilat bëjnë pjesë: A1, A, B, C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E, 
D+E si dhe kategorive T. L. M. 

- Nënkategoria A1 - Motoçikletat e lehta me vëllim punues që nuk kalon 125 
cm3 dhe me fuqi e cila nuk e kalon 11 kf. 

- Kategoria A - motoçikleta deri 25 kë që nuk tejkalon 0,16 kë/kg. 
- Kategoria A - e drejta për të drejtuar të gjitha llojet e motoçikletave (pa 

kufizim të fuqisë), nuk do të epet derisa shoferi të ketë dy vite përvojë në 
motoçikletat deri në 25 k f, që nuk tejkalon 0,16 kf/kg “qasja direkt” për 
Kategorinë A të pakufizuar e mundur për drejtuesit e moshës 21 vjet. 

- Kategoria B - Mjetet motorike që nuk tejkalojnë masën 3500 kg, që kanë 
tetë (8) ulëse, përveç ulëses së shoferit,me rimorkio e cila nuk tejkalon 750 
kg, apo me rimorkio e cila tejkalon masën 750 kg me kusht që masa 
maksimale e lejuar e rimorkios nuk tejkalon masën e pangarkuar të mjetit 
tërhiqet dhe masa maksimale e lejuar e kombinimit nuk tejkalon 3500 kg. 

- Kategoria B - Mjetet motorike me ndërrues automatik të transmisionit 
- Nënkategoria B1 - Triçikletat dhe çikletat me katër rrotë me veprim motorik. 
- Kategoria B+E - Kombinimet që përbëhen nga mjeti tërheqës i kategorisë B, 

me rimorkio e cila e tejkalon masën 750 kg, që e kalon peshën e zbrazët të 
mjetit tërheqës dhe masa maksimale e grupit nuk kalon peshën 3500 kg. 

- Nënkategoria C1 - Mjetet motorike mbi 3500 kg dhe deri në 7500 kg dhe 
me rimorkio e cila nuk tejkalon 750 kg. 

- Nënkategoria C1+E - Mjetet motorike në kategorinë C1 me rimorkio me 
masë mbi 750 kg me kusht që masa e lejuar e rimorkios nuk tejkalon masën 
e pangarkuar të mjetit tërheqës dhe masa maksimale e lejuar e kombinimit 
nuk tejkalon 12000 kg. 

- Kategoria C - Mjetet motorike me mbi 3500 kg dhe me rimorkio e cila nuk 
tejkalon masën 750 kg. 

- Kategoria C+E - Mjetet motorike me mbi 3500 kg me rimorkio e cila 
tejkalon masën e rimorkio 750 kg. 

- Nënkategoria D1 - Minibusët me më shumë se 8 deri në 16 ulëse përveç 
ulëses së shoferit. 

- Nënkategoria D1+E - Minibusët me rimorkio me masë më të madhe se 750 
kg, me kusht që masa maksimale e lejuar e rimorkios nuk tejkalon masën e 
pangarkuar të mjetit tërheqës dhe masa maksimale e lejuar e kombinimit 
nuk tejkalon 12000 kg. Rimorkioja nuk duhet të shfrytëzohet për bartjen e 
udhëtarëve. 

- Kategoria D - Autobusët me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, 
me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750 kg. 

- Kategoria D+E - Autobusët me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së 
shoferit, me rimorkio e cila tejkalon masën 750 kg. 

- Kategoria T - traktori me rimorkio. 
- Kategoria M - motokultivatori, çiklomotori, mopedat. 
- Kategoria L - mjetet e punës. 
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Neni 267 
 
267.1. Patentë shoferi mund të lëshohet edhe për mjetin më ndërrues automatik të 

transmisionit dhe shërben vetëm për drejtimin e mjeteve të tilla.  
267.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 €, personi që vepron në 

kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Neni 268 
 
Shoferi i cili posedon patentë shoferin e vlefshëm të kategorive: A1, A, B, C1, C, D1 
dhe D ka të drejt ta drejtojë: mjetet e kategorive M, L, T. 
 

Neni 269 
 
269.1. Personit i cili e ka dhënë provimin për shofer të kategorive M, A1, A, B dhe C1 

nuk i lejohet brenda dy viteve nga data e lëshimit të patentë shoferit që ta drejtoi 
mjetin në rrugë më shpejtësi më të madhe se 70km/h, në rrugë të rezervuara për 
komunikacion të mjeteve motorike më shpejtësi më të madhe se 80km/h, në 
auto-udhë 110 km/h, ndërsa për çiklomotor 40 km/h, në këto mjete nuk lejohet 
tërheqja e mjeteve bashkangjitëse si dhe transporti i organizuar i fëmijëve.  

269.2. Personat nga paragrafi 1 i këtij nenit nuk i lejohet drejtimi e as ta filloj të 
drejtuarit e mjetit me veprim motorik nëse në organizëm ka droga, alkool, ose 
shfaqen shenja të alkoolizimit.  

269.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë 130 €, dënohet shoferi nëse 
vepron në kundërshtim me rregullat e paragrafit 2 të këtij neni dhe i shqiptohet 
masa e ndalimit e të drejtuarit të mjetit motorik për dy deri gjashtë muaj si dhe 
pesë pikë negative.  

 
Neni 270 

 
270.1. Patentë shoferi do t’i lëshohet personit me kërkesën e tij në qoftë se i plotëson 

kushtet e parapara në ligj.  
270.2. Patentë shoferin e lëshon Ministria e Punëve të Brendshme.  
270.3. Patentë shoferi i lëshohet dhe vazhdohet në afat vlefshmërie prej 5 viteve, kurse 

personave të moshuar mbi 65 vjeç në çdo dy vite në bazë të certifikatës 
mjekësore i vazhdohet patentë shoferi.  

270.4. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 3, të këtij neni, patentë shoferi mund të 
lëshohet ose vlefshmëria e tij mund të kufizohet edhe në afat më të shkurtër se të 
përcaktuar me këtë paragraf, në bazë të konstatimit të dhënë në certifikatën 
mjekësore.  

270.5. Gjithashtu me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, patentë shoferi për 
kategorinë “B” jepet për periudhë të përhershme.  

270.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 6.500 €, personi 
zyrtar përgjegjës në autoritetin kompetent nëse lëshon, vazhdon patentë shoferin 
në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  
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Neni 271 
 
Në dokumentin e patentë shoferit shënohen të gjitha kategoritë e mjeteve me veprim 
motorik dhe mjeteve bashkangjitëse. 
 

Neni 272 
 
272.1. Patentë shoferi vendor mundë të përdoret në komunikacionin ndërkombëtar kur 

përdoret në vendet të cilat e njohin një dokument të tillë, përveç nëse autoritetet 
e vendit të caktuar kërkojnë patentë shoferin ndërkombëtar atëherë i nënshtrohet 
marrëveshjes bilaterale nëse ekziston.  

272.2. Patentë shoferi ndërkombëtar lëshohet duke u bazuar në patentë shoferin vendor 
për një periudhë 4 vjeçare dhe vlefshmëria e tij nuk duhet të jetë më e gjatë se 
vlefshmëria e patentë shoferit vendor, nëse është e zbatueshme.  

272.3. Patentë shoferin ndërkombëtar e lëshon institucioni të cilin e autorizon Ministria 
e Punëve të Brendshme.  

272.4. Patentë shoferi ndërkombëtar i cili është lëshuar në Kosovë nuk lejohet të 
shfrytëzohet për drejtimin e mjeteve motorike në Kosovë.  

272.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi që me 
patentë shoferin ndërkombëtar drejton mjetin motorik brenda Kosovës.  

 
Neni 273 

 
273.1. Personi i cili posedon Patentë shoferin e lëshuar nga ndonjë vend i Unionit 

Evropian mund të ndërrohet në patentë shoferin e Kosovës.  
273.2. Personi i cili posedon patentë shoferin i lëshuar jashtë Kosovës me përjashtim të 

paragrafit 1 të këtij neni, mund ti lëshohet patentë shoferi i Kosovës, pasi që të 
kalon testin teorik në qoftë se me marrëveshje bilaterale nuk është përcaktuar 
ndryshe.  

273.3. Patentë shoferi i lëshuar sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nëse përmban 
kufizimin e vlefshmërisë ose kufizime tjera, kufizimet e tilla duhet të 
pasqyrohen në patentë shoferin e Kosovës.  

273.4. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit 
dhe të Post-Telekomunikacionit, me anë të një akti juridik i përcakton, rregullat 
dhe procedurat për lëshimin e patentë shoferit sipas paragrafit 1, 2 dhe 3 të këtij 
neni.  

 
Neni 274 

 
274.1. Dokumenti që vërteton të drejtën për të drejtuar mjetin me veprim motorik 

lëshohet pas pagesës te cilën e përcakton Ministria e Punëve të Brendshme.  
274.2. Personi mund të posedon vetëm një patentë shofer të vlefshme.  
 

Neni 275 
 
275.1. Nëse patentë shoferi humbet, pronari obligohet që brenda 30 ditëve të informojë 

organin kompetent në këtë rast Ministrin e Punëve të Brendshme, që patentë 
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shoferi apo ndonjë dokument tjetër që tregon mbi të drejtën për ngasje të një 
mjeti me veprim motorik, se është humbur, dëmtuar apo informatat që i përmban 
duhet të ripërtërihen.  

275.2. Ministria e Punëve të Brendshme e lëshon kopjen sipas paragrafit 1 të këtij neni 
me kusht që:  
a) personi e bën një deklaratë me shkrim për humbjen e dokumentit ose  
b) personi e kthen dokumentin e dëmtuar,lose,  
c) personi e kthen dokumentin i cili duhet të ripërtërihet.  

 
Neni 276 

 
Shoferi duhet t’i nënshtrohet në tërësi provimit teorik dhe praktik nëse brenda një viti 
që nga dita e skadimit të vlefshmërisë së patentë shoferit nuk aplikon ose nuk iu ka 
vazhduar vlefshmëria e patentë shoferit. 
 

Neni 277 
 
Ministria e Punëve të Brendshme e bën shtypjen e patentë shoferit dhe dokumenteve 
tjera të nevojshme, duke iu përmbajtur procedurave të caktuara. 
 

Neni 278 
 
Ministria e Punëve të Brendshme në këshillim me Ministrinë e Transportit dhe të 
Postë-Telekomunikacionit dhe Shërbimin Policor të Kosovës, duke marr parasysh 
nevojën mbi një siguri të mirë të patentë shoferëve ndaj mashtrimeve të mundshme dhe 
vjedhjes së tyre, do të përkufizojë me anë të një akti të veçantë: 

a) formën e patentë shoferëve dhe certifikatave tjera të ngasjes me një 
përshkrim të detajizuarë;  

b) procedurat e detajizuara administrative për lëshim, revokim dhe kthim të 
patentë shoferëve dhe dokumenteve tjera të ngasjes si dhe mostrave të te 
gjitha dokumenteve.  

 
Neni 279 

 
Kur drejton mjetin shoferi duhet të ketë me vete patentë shoferin e vlefshëm përkatës 
dhe ta tregoj me kërkesën e personit të autorizuar. 
 

Neni 280 
 
280.1. Nuk lejohet që pronari, përkatësisht titullari i së drejtës së shfrytëzimit të mjetit, 

si dhe shoferi të cilit i është besuar drejtimi i mjetit me kërkesën personit të 
autorizuar të drejtoj mjetin në kundërshtim me rregullat e nenit 226, 227 dhe 
neni 228 të këtij ligji dhe as personit i cili nuk ka drejtë të drejtojë mjetin, 
përkatësisht personi i cili nuk ka drejtë të drejtojë kategorinë e mjeteve të cilin 
bënë pjesë ky mjet.  

280.2. Pronari, përkatësisht titullari i të drejtës së shfrytëzimit të mjetit, si dhe shoferi 
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të cilit i është besuar drejtimi i mjetit me kërkesën e personit të autorizuar është i 
detyruar ti japë të dhënat për identitetin e personit të cilit ia ka dhënë mjetin për 
ta drejtuar.  

280.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, pronari, përkatësisht 
titullari i së drejtës së shfrytëzimit të mjetit, si dhe shoferi të cilit i është besuar 
drejtimi i mjetit që ja ka dhënë mjetin personit i cili është i sëmur, i lodhur nën 
ndikim të alkoolit ose si edhe personit i cili nuk ka drejtë të drejtojë mjetin, 
përkatësisht personi i cili nuk ka drejtë të drejtojë kategorinë e mjeteve të cilin 
bënë pjesë ky mjet.  

 
Neni 281 

 
281.1. Shtetasi i huaj, të cilit i është lejuar qëndrimi i përkohshëm apo i përhershëm në 

Kosovë dhe banori kosovar i cili kthehet nga bota e jashtme në Kosovë por, 
edhe personeli i përfaqësive diplomatike, përfaqësive konsullore dhe i misioneve 
të shteteve të huaja, përfaqësive të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, 
përfaqësive të huaja tregtare, të komunikacionit, kulturore e të tjera dhe i zyrave 
të huaja të korrespondentëve, mund të drejtojnë mjetet motorike në bazë të 
patentës së huaj të vlefshme të shoferit për kohën deri në një vjet që nga dita e 
hyrjes në Kosovë. 

282.2. Patentë shofer i vlefshëm është edhe patentë shoferi i lëshuar nga Kombet e 
Bashkuara për personelin e vet që lejon ngasjen e automjeteve të Kombeve të 
Bashkuara, patentë shoferi i lëshuar nga organizatat përbërëse të UNMIK-ut,(p 
sh); Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, për personelin e tyre që 
lejon ngasjen e automjeteve të organizatave të tilla si dhe patentë shoferin e 
vlefshëm të lëshuar nga KFORI për personelin e KFOR-it që lejon ngasjen e 
automjeteve të KFOR-it. 

 
Neni 282 

 
Ministria e Punëve të Brendshme me anë të një akti juridik themelon sistemin Bazë të 
dhënave të patentë shoferëve në nivel qendror. 
 

5. KONTROLLIMI SHËNDETËSOR I SHOFERËVE 
 

Neni 283 
 
283.1. Shoferi i mjetit motorik, të dizajnuar për transportimin e udhëtarëve, shoferi i 

mjetit motorik transportues, i bashkësive të mjeteve me masë të përgjithshme më 
shumë se 7.5 tona, duhet të posedoj certifikatën shëndetësore, në rast se mjetet e 
tilla përdoren për transport komercial të njerëzve dhe mallrave. E njëjta vlen 
edhe për shoferin e mjetit motorik i cili t drejtuarit e mjetit e ka profesion 
themelor.  

283.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni.  

283.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € edhe shoferi që nuk 
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ka certifikatën shëndetësore të vlefshme gjatë drejtimit të mjeteve motorike për 
transportin e udhëtarëve ose mallit me masën më të madhe të lejuar mbi 7,5 tona 
apo bashkësinë e mjeteve.  

 
Neni 284 

 
284.1. Shoferi nga neni 283, duhet të kaloj ekzaminimin mjekësor në mënyrë që të 

konstatohet se a ka apo nuk ka ndonjë tregues lidhur me shëndetin që 
kundërshtojnë ngasjen e mjetit me veprim motorik. Kontrollimi i tillë bëhet 
parase të lëshohet certifikata e parë e shëndetësore dhe më pas, çdo 5 vjet gjatë 
periudhës deri në moshën 55 vjet dhe për çdo dy vite pas moshës 55 vjeçare.  

284.2. Për ekzaminimet dhe testet nga paragrafi 1 i këtij neni duhet që të paguhet, nga 
pronari i kompanisë transportuese nëse punëson një shofer apo është vet shofer 
(rasti shofer-operator).  

284.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjetit nëse 
nuk posedon me veti certifikatën shëndetësore ose e cila nuk është e vlefshme.  

284.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
Neni 285 

 
285.1. Certifikata shëndetësore mund t’i lëshohet personit që plotëson kushtet e 

parapara me ligj, përkatësisht me akt nënligjor.  
285.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 € personi 

zyrtar përgjegjës në autoritetin kompetent, nëse lëshon certifikatën shëndetësore 
në kundërshtim me dispozitat e këtij neni.  

 
Neni 286 

 
Personat të cilët në vijim, duhet të kalojnë ekzaminimin mjekësor në mënyrë që të 
konstatohet se a ka apo jo ndonjë tregues lidhur me shëndetin që kundërshton ngasjen e 
mjetit motorik janë: 

a) personat të cilët dëshirojnë të marrin patentë shoferin;  
b) personat të cilët aplikojnë për kthim të patentë shoferit të tyre, e cila i është 

revokuar për arsye të shëndetit të dobët të tyre;  
c) shoferët të cilët janë raportuar nga Shërbimi Policor i Kosovës, që kanë marr 

pjesë në aksidente komunikacioni me fatalitet ose kanë drejtuar mjetin 
motorik nën ndikimin e alkoolit, drogës ose barnave narkotike;  

d) personi me aftësi të kufizuara nëse ekziston ndonjë bazë që tregon se 
aftësitë e tij të ngasjes janë keqësuar;  

e) kandidatët për shofer instruktor apo ekzaminerët e patentë shoferit.  
 

Neni 287 
 
287.1. Kontrollimet mjekësore të personave nga neni 286 i këtij ligji kryhen nga 

institucionet e autorizuara nga Ministria e Shëndetësisë.  
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287.2. Për kontrollimet mjekësore të lartë-përmendura lëshohet certifikata nga organi 
kompetent.  

 
Neni 288 

 
288.1. Nëse në kontrollimin mjekësor konstatohet se shoferi nuk është i aftë për ta 

drejtuar mjetin me veprim motorik për të cilin i është lëshuar patentë shoferi, 
institucionet shëndetësore janë të obliguara të lëshojnë vërtetimin dhe brenda 8 
dite ta lajmëron Shërbimin Policor të Kosovës ku shoferi e ka vendbanimin.  

288.2. Nëse në kontrollimin mjekësor konstatohet se kandidati për shofer nuk është i 
aftë për ta drejtuar mjetin me veprim motorik, institucionet janë të obliguar të 
lëshojnë vërtetimin dhe brenda 8 dite ta lajmëron Shërbimin Policor të Kosovës, 
ku kandidati për shofer e ka vendbanimin.  

288.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 400 €, personi nëse nuk e 
lajmëron Shërbimin Policor të Kosovës brenda 8 dite.  

 
Neni 289 

 
Ministra e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit dhe Shërbimin Policor të Kosovës, përkufizojnë me anë të një akti 
nënligjor si vijon: 

a) kërkimin nga personat që të shkojnë për ekzaminimet mjekësor dhe kryerja 
e tyre, në mënyrë që të konstatohet se a ekziston ndonjë tregues lidhur me 
shëndetin që kundërshton ngasjen e mjetit motorik;  

b) lëshimin e certifikatave mjekësore me konstatimin se ka apo nuk ka ndonjë 
tregues lidhur me shëndetin, që kundërshton ngasjen e mjetit motorik;  

c) marrjen e autorizimeve nga ana e institucioneve shëndetësore për kryerjen e 
ekzaminimeve mjekësore të lartë-përmendura;  

d) fushën e ekzaminimeve mjekësore;  
e) rrjedhën e dokumenteve përkatëse dhe mostrave të këtyre dokumenteve.  

 
Neni 290 

 
290.1. Testet për konstatim të alkoolit në trup të shoferit, bëhen duke përdorur pajisjet 

dhe metodat që nuk kanë nevojë për ndonjë test laboratorik.  
290.2. Testi i lartë-përmendur bëhet me ndihmën e mekanizmave (testuesve), 

elektronik të cilët bëjnë matjen e densitetit të alkoolit nga fryma që e nxjerr 
jashtë personi i testuar.  

290.3. Testi i lartë-përmendur nuk zbatohet, nëse gjendja e personit për tu testuar nuk 
lejon ushtrimin e testit duke përdorur alko-testin. Në rast të tillë, mbajtja e 
përmbajtjes së alkoolit në trup bëhet në bazë të analizave të gjakut apo urinës, në 
institucionet përkatëse.  

290.4. Testi mbi përmbajtjen e alkoolit në trup mund të bëhet edhe kundër dëshirës së 
personit, i cili duhet të njoftohet lidhur me këtë paraprakisht.  

290.5. Procedurat dhe kriteret e përgjithshme lidhur me testet e lartë-përmendura, do të 
rregullohen me akt të veçantë juridikë të lëshuar nga Shërbimi Policor i Kosovës 
në bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë.  
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Neni 291 
 
291.1. Testet për konstatim të drogave ose barnave narkotike në trup të shoferit, 

zhvillohen duke shfrytëzuar teknika që nuk kanë nevojë për teste laboratorike.  
291.2. Testi i lartë-përmendur nuk zbatohet nëse gjendja e personit për tu testuar nuk 

lejon ushtrimin e testit me teknikat e lartë-përmendura. Në rast të tillë, matja e 
përmbajtjes së drogës në trup bëhet në bazë të analizave të gjakut dhe urinës, në 
institucionet përkatëse.  

291.3. Testi mbi përmbajtjen e drogës së tillë në trup mund të bëhet, gjithashtu, kundër 
dëshirës së personit, i cili duhet të njoftohet lidhur me këtë paraprakisht.  

291.4. Ministri i Shëndetësisë përkufizon me anë të një akti nënligjor, listën e 
substancave narkotike dhe medikamenteve me veprim të ngjashëm që nuk duhet 
të përdoren para e as gjatë ngasjes nga shoferi.  

 
Neni 292 

 
292.1. Nëse shoferi përfshihet në një aksident rrugor me fatalitet, me kërkesë të 

personit të autorizuar shoferi i mjetit motorik patjetër duhet të testohet mbi 
përmbajtjen e alkoolit, drogës apo barnave narkotike.  

292.2. Personi i cili kundërshton testin e përmbajtjes së alkoolit, drogës apo barnave 
narkotike në gjak konsiderohet se është pozitiv.  

292.3. Në rast të konstatimit të përmbajtjes së alkoolit, drogës apo barnave narkotike në 
gjak dhe në rastin e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni, personi i autorizuar 
ndërmerr masat për largimin nga komunikacioni.  

 
Neni 293 

 
293.1. Shoferi duhet ti nënshtrohet kontrollimit shëndetësor të jashtëzakonshëm.  
293.2. Në kontrollimin shëndetësor të jashtëzakonshëm dërgohet shoferi tek i cili 

dyshohet se për shkak të gjendjes shëndetësore nuk është më në gjendje ta 
drejtoj mjetin në komunikacionin rrugor.  

293.3. Në kontrollimin shëndetësor të jashtëzakonshëm dërgohet shoferi dhe shofer 
instruktori tek i cili është konstatuar përmbajtja e alkoolit në organizëm më tepër 
se sa është e lejuar ose është konstatuar përmbajtja e drogës ose barnave 
narkotik në organizëm më tepër se sa është e lejuar si dhe shoferi dhe shofer 
instruktori i cili refuzon ti nënshtrohet kontrollit shëndetësor.  

293.4. Kërkesën për dërgim në kontrollim shëndetësor të jashtëzakonshme mund ta 
bëjë çdo organ i cili është kompetent për mbikëqyrjen e komunikacionit rrugor 
(Shërbimi Policor i Kosovës, inspektorati e të ngjashëm), gjykata, gjykata për 
kundërvajtje, personi ku është i punësuar shoferi.  

293.5. Në kontrollimin shëndetësor të jashtëzakonshme shoferin e dërgojnë pjesëtarët e 
Shërbimit Policor të Kosovës.  

293.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

293.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi i mjetit i cili 
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nuk i është nënshtruar ose refuzon t’i nënshtrohet kontrollimit shëndetësor të 
jashtëzakonshëm.  

 
Neni 294 

 
294.1. Kontrollimin shëndetësor të jashtëzakonshëm e paguan shoferi i cili dërgohet në 

kontroll nëse konstatohet se nuk është i aftë ose ju kanë kufizuar aftësia ngasje 
për ta drejtuar mjetin motorik.  

294.2. Nëse në kontrollimin shëndetësor të jashtëzakonshëm konstatohet se shoferi 
është i aftë për ta drejtuar mjetin motorik, shpenzimet i paguan, Shërbimi 
Policor i Kosovës, gjegjësisht organi i cili e dërgon në kontrollimin shëndetësor 
të jashtëzakonshëm shoferin.  

 
6. KOHËZGJATJA E DREJTIMIT TË MJETIT MOTORIK 

 
Neni 295 

 
295.1. Shoferi i cili drejton autobusin, mjetin e transportit ose bashkësinë e mjeteve 

masa më e madhe e të cilave është mbi 3,5 tona nuk i lejohet ta drejtoj mjetin me 
kohëzgjatje më shumë se 9 orë brenda 24 orë. Periudha javore e ngasjes është 
maksimum 6 ditë. Shoferi pas katër orë e gjysmë të drejtimit të pandërprerë të 
mjetit, duhet të pushojë së paku 45 minuta, përveç nëse ai fillon periudhën e 
pushimit. Ky pushim mund të zëvendësohet nga pushimet prej së paku 15 
minuta secila e pjesëtuar sipër periudhës së ngasjes.  

295.2. Mesatarja e kohës punuese javore për shoferët nga paragrafi 1 i këtij nenit nuk 
mund të kaloj 48 orë. Përjashtimisht mund të kaloj në 60 orë nëse mesatarja e 48 
orëve për javë nuk tejkalohet brenda periudhës prej katër javësh.  

295.3. Rregullat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij nenit zbatohen gjithashtu edhe në shofer 
instruktorin gjatë aftësimit të kandidatit për shofer nga lënda mësimore të 
drejtuarit e mjetit motorik.  

295.4. Rregullat e paragrafit një dhe dy nuk zbatohen për shoferin e autobusit i cili 
kryen transportin publik urban të udhëtarëve, por mund të drejtojë më së shumti 
shtatë orë pa ndërprerë me kusht që stacionet e nisjes të ketë ndërprerje të 
pushimit prej së paku 5 minuta.  

295.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 75 €, shoferi i cili pa 
ndërprerë drejton autobusin, mjetin e transportit ose bashkësinë e mjeteve masa 
e lejuar e të cilave është më e madhe se 3500 kg më gjatë se sa koha e 
përcaktuar ose nuk shfrytëzon pushimet e parapara.  

295.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 deri 270 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni.  

 
Neni 296 

 
296.1. Pushimi i pandërprerë ditor i shoferit i cili drejton mjetin nga neni 295 paragrafi 

1. dhe 2. të këtij Ligji zgjat së paku 11 orë para fillimit të drejtimit.  
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296.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, shoferi mundet tri here në javë të 
shfrytëzoj pushimin ditor në kohëzgjatje prej nëntë orëve pa ndërprerë me kusht 
që deri në fundin e javës së ardhshme t’i shfrytëzoi orët e mbetura të pushimit 
ditor.  

296.3. Pushimin ditor në kohëzgjatje të plotë prej 11 orëve shoferi mund ta shfrytëzoi 
më së shumti në tri pjesë gjatë ditës, me kusht që një here t’i shfrytëzoi 8 orë pa 
ndërprerje të pushimit ditor.  

296.4. Në qoftë se, në drejtimin e mjetit nga neni 295 të këtij Ligji ndërrohen dy 
shoferë dhe nëse në mjet ndodhet shtrati i rregulluar i cili i mundëson njërit prej 
tyre pushimin në pozitë të shtrirë, çdonjëri prej shoferëve mund të ketë pushim 
të pandërprerë prej të paktën tetë orë gjatë çdo 30 orëve të udhëtimit.  

296.5. Pushimin ditor sipas rregullave shoferi duhet ta shfrytëzoi jashtë automjetit.  
296.6. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 5 të këtij neni shoferi mund ta shfrytëzoi 

pushimin në mjet në të cilin ndodhet shtrati i rregulluar dhe në qoftë se mjeti 
nuk lëviz.  

296.7. Ndërprerja e drejtimit nga neni 295 paragrafi 1 i këtij Ligji nuk konsiderohet 
pushim ditor.  

296.8. Pas kalimit të kohës gjashtë ditësh të drejtimit të lejuar të mjetit, shoferi duhet të 
shfrytëzoj pushimin javor.  

296.9. Shfrytëzimi i pushimit javor mund të vazhdoj deri në përfundimin e ditës së 
gjashtë, në qoftë se drejtimi i mjetit gjatë gjashtë ditëve të njëpasnjëshme nuk ka 
zgjatur më shumë se drejtimi i lejuar gjashtë ditor.  

296.10. Në secilën javë nga pushimet nga paragrafi 2. dhe 3. të këtij neni duhet të 
vazhdohen në gjithsejtë 45 orë të pa ndërprera.  

296.11. Pushimi javor mund të shkurtohet në vendin e krijimit (vendin e përkatësisë së 
mjetit) ose vendbanimin e shoferit në 36 orë të pandërprera kurse jashtë këtyre 
vendeve në 24 orë të pandërprera. Secila ndërprerje e pushimit javor duhet të 
filloi para skadimit të javës vijuese.  

296.12. Përjashtimisht nga rregullat e paragrafit 8. dhe 9. të këtij neni, në transportin 
ndërkombëtar të pasagjerëve (udhëtimet turistike, ekskursionet etj), duke 
përjashtuar transportin linjor, pushimi javor duhet të shfrytëzohet pas më së 
shumti drejtimit të lejuar dymbëdhjetë ditësh.  

296.13. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 35 deri 270 €, personi në qoftë se nuk i 
siguron shoferit pushimin ditor dhe javor në përputhje me rregullat e këtij neni.  

296.14. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi q nuk e 
shfrytëzon pushimin ditor dhe javor.  

 
Neni 297 

 
297.1. Mjetet, të cilat janë të obliguara të jenë të pajisura me tahograf ose me sistemin e 

monitorimit (mbikëqyrjes), duhet të kenë këto pajisje dhe sisteme në gjendje të 
rregullt në përputhje me normat teknike dhe të kenë fletëzën e atestit në të cilën 
janë të shënuara të dhënat e përcaktuara.  

297.2. Shoferi nga paragrafi 1. i këtij neni duhet që me vete të ketë çelësin e tahografit 
ose sistemit të monitorimit (mbikëqyrjes) si dhe listat e regjistrimit paraprak nga 
të cilat mund konstatohet ngasja apo ndalja e mjetit i cili është drejtuar gjatë 
gjashtë ditëve të fundit, respektivisht ditës së fundit të pushimit javor.  
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297.3. Rregullat e paragrafit 2. të këtij neni aplikohen edhe ndaj ekuipazhit të ndarë në 
mjet, ku të dy shoferët duhet të kenë listat paraprake të shfrytëzuara nga pushimi 
i fundit javor.  

297.4. Listat e shpenzuara, respektivisht të dhënat e regjistruara nga tahografi ose 
sistemi mbikëqyrës, pronari ose shfrytëzuesi i mjetit është i obliguar t’i ruaj dy 
vite.  

297.5. Shoferi nga paragrafi 1. i këtij neni është i obliguar që në kërkesë të personit 
zyrtar të policisë ose inspektorit të komunikacionit rrugor ta çelë tahografin ose 
sistemin e mbikëqyrjes dhe t’i jap në shikim fletëzën regjistruese si dhe të 
dhënat tjera nga sistemi i mbikëqyrjes më së paku deri në pushimin e fundit 
javor të shfrytëzuar deri në momentin kur lista ose të dhënat kërkohen.  

297.6. Personi zyrtar i policisë ose inspektori i komunikacionit rrugor në rast të 
kontrollimit fletëza e nxjerrë nga tahografi ose sistemi i mbikëqyrjes, duhet që 
shoferit t’i lëshojë vërtetimin më konstatimin që fletëza është nxjerrë nga sistemi 
për shkak të kontrollit, kurse në vërtetim duhet të jenë të shënuar emri dhe 
mbiemri i shoferit, numri i regjistrimit të mjetit dhe data e koha kur është kryer 
kontrolli.  

297.7. Personi zyrtar i Shërbimit Policor të Kosovës si dhe inspektori i komunikacionit 
rrugor mund ta konfiskoj përkohësisht fletëzën e regjistrimit respektivisht të 
dhënat nga sistemi i mbikëqyrjes si prova në procedurë.  

297.8. Në qoftë se personi zyrtar i policisë ose inspektori i komunikacionit rrugor 
dyshon në mënyrë të justifikuar se tahografi ose sistemi i mbikëqyrjes nuk është 
në gjendje të rregullt, mund të urdhëroi ekzaminimin e tahografit ose sistemit 
mbikëqyrës nga organizata e autorizuar nga neni 320 të këtij Ligji dhe lidhur me 
këtë lëshohet vërtetimi. Në qoftë se me rastin e ekzaminimit konstatohet se 
tahografi ose sistemi i mbikëqyrjes nuk është në gjendje të rregullt, i dëmtuar me 
qellim ose i rindrequr që të jep vlera të shtrembëruara ose pajisja nuk 
funksionon, shpenzimet e ekzaminimit i paguan pronari i mjetit.  

297.9. Të mjetet nga paragrafi 1. i nenit 296 të këtij Ligji, të cilat nuk janë të obliguara 
të posedojnë tahografin ose sistemin e mbikëqyrjes, shoferi duhet të ketë tek me 
vete librezën individuale të mbikëqyrjes dhe në të, të shënoi aktivitetet e veta 
dhe është i obliguar që t’ia paraqet personit zyrtar të policisë ose inspektorit të 
komunikacionit rrugor.  

297.10. Pronari ose shfrytëzuesi i mjetit është i obliguar që të mbajë evidencën mbi 
kohën e punës dhe pushimeve të shoferit të mjetit nga paragrafi 1. i këtij neni, 
leximin e regjistrimeve të tahografit ose sistemit të mbikëqyrjes, respektivisht 
nga libreza individuale e mbikëqyrjes.  

297.11. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të 
së cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 10 të këtij neni.  

297.12. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 €, personi që 
urdhëron ose lejon që me mjetin e tij merr pjesë në komunikacion shoferi pa 
librezë individuale të mbikëqyrjes (paragrafi 9).  

297.13. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, shoferi i mjetit q 
është i obliguar të jetë i pajisur më tahograf ose sistem të mbikëqyrjes në qoftë 
se drejton mjetin në të cilin nuk është i instaluar tahografi ose sistemi i 
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mbikëqyrjes ose nuk janë të atestuara ose nuk i përdorë në mënyrë të 
përcaktuar me ketë Ligj, si dhe shoferi i mjetit i cili nuk është i obliguar të ketë 
këto pajisje në qoftë se nuk posedon librezën individuale të mbikëqyrjes ose në 
të cilën nuk shënon veprimtarinë ose nuk e paraqet në kërkesë të personit 
zyrtar.  

Neni 298 
 
298.1. Rregullat e këtij Ligji mbi kohëzgjatjen e drejtimit të mjetit dhe pushimit të 

shoferit aplikohen edhe ndaj shoferëve të mjeteve të regjistruara jashtë Kosovës 
kur ato mjete drejtohen në territorin e Kosovës në qoftë se më Marrëveshje 
ndërkombëtare nuk është e përcaktuar ndryshe.  

298.2. Autorizohet ministri Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit që ti 
nxjerrë rregullat ligjore mbi kohëzgjatjen e përgjithshme të drejtimit të mjeteve; 
mbi mënyrën e punës së ekuipazheve të ndara në mjet; mbi pushimin e 
shoferëve lidhur me drejtimin e mjetit; mbi formën dhe përmbajtjen e librezës 
individuale të mbikëqyrjes dhe udhëzimet mbi plotësimin e të njëjtës.  

 
KAPITULLI X 

MJETET 
 

1. Rregullat e përgjithshme 
 

Neni 299 
 
299.1. Mjetet në komunikacionin rrugor duhet ti plotësojnë kushtet e parapara lidhur 

me përmasat, me masën e përgjithshme dhe me ngarkimin boshtor, si dhe të 
kenë instalimet dhe pajisjet e parapara, në gjendje të rregullt.  

299.2. Mjetet të cilat nuk i plotësojnë kushtet e parapara lidhur me përmasat, me masën 
e përgjithshme dhe me ngarkimin boshtor, mund të marrin pjesë në 
komunikacion në rrugë publike në qoftë se i plotësojnë kushtet e posaçme të 
cilat bëjnë të mundshme lëvizje të sigurt dhe të papengueshëm të përcaktuar në 
lejen që e kanë lëshuar Kuvendet Komunale apo Ministria e Transportit dhe 
Post-Telekomunikacionit varësisht në territorin e së cilit marrin pjesë në 
komunikacion.  

299.3. Punët operative të matjes, gjegjësisht kontrollin e ngarkesës boshtore, masës së 
përgjithshëm dhe dimensionet e mjetit në komunikacion në rrugë publike e 
bëjnë personat e autorizuar kompetent për mbikëqyrjen e komunikacionit në 
rrugë publike.  

299.4. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, me akt nën ligjor 
përcakton rregullat për instalimet dhe pajisjet të cilat duhet ti kenë mjetet si dhe 
kushtet të cilat duhet ti plotësojnë instalimet dhe pajisjet në mjetin i cili merr 
pjesë në komunikacion në rrugë publike.  

299.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i cili 
drejtojnë mjetin i cili nuk i plotëson kushtet e parapara për masën e 
përgjithshme,dimensionet dhe ngarkimin boshtor të mjetit, si dhe pajimet për 
kyçje dhe shkyçje.  



 
Ligji Nr. 02/L-70 për sigurinë në komunikacionin rrugor 

 741 

299.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri 550 € edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni.  

 
Neni 300 

 
Mjetet e regjistruara në vend të huaj mund të marrin pjesë në komunikacionin rrugor në 
territorin e Kosovës nëse i kanë në rregull pajisjet dhe pajimet të parapara me Konventa 
ndërkombëtare,dimensionet, masa më e madhe e lejuar dhe ngarkesa boshtore dhe nëse 
i plotësojnë kushtet e parapara për mjetet e regjistruara në Kosovë. 
 

2. REGJISTRIMI I MJETEVE MOTORIKE DHE BASHKANGJITËSE 
 

Neni 301 
 
Ministria e Punëve të Brendshme e rregullon çështjen e regjistrimit të mjeteve motorike. 
 

Neni 302 
 
302.1. Çdo mjet motorik, traktor, çiklomotor ose mjet bashkangjitës, i lejohet që merr 

pjesë në komunikacion rrugor nëse posedon lejen e komunikacionit të vlefshme, 
ndërsa mjetet të cilat janë të regjistruara në Kosovë edhe librezën e mjetit.  

302.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni nuk duhet të jenë të regjistruara mjetet 
motorike dhe bashkangjitëse të cilat janë të prodhuara ose të riparuara në të cilat 
bëhet ekzaminimi dhe pasqyrimi i cilësive të tyre, ose që lëvizin nga fabrika ose 
vendi i prodhimit deri të depot, si dhe mjetet që lëvizin nga vendi në të cilin janë 
marrë si të paregjistruara deri te vendi ku to të regjistrohen me kusht që të jenë 
të shënuar me targat të posaçme për shënimin e përkohshëm të mjeteve në 
komunikacion në rrugë (targat provuese).  

302.3. Për mjetet nga paragrafi 2 i këtij neni lëshohet vërtetimi për përdorimin e 
targave provuese.  

302.4. Kur drejtohet mjeti i cili është i shënuar me tabela provuese, shoferi i tij duhet të 
ketë me veti vërtetimin e vlefshëm dhe është i detyruar ta tregoj me kërkesën e 
personit të autorizuar.  

302.5. Rimorkio e lehtë nuk regjistrohet sipas rregullave të regjistrimit të mjeteve 
mirëpo, mund të marrin pjesë komunikacion në rrugë me kusht që të jenë të 
shënuar me targa të regjistrimit dhe nëse në kontrollin teknik të detyrueshëm 
konstatohet se janë në gjendje të rregullt teknike.  

302.6. Për mjetet e regjistruara dhe dhënien e targave provuese mbahet evidenca.  
302.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, personi q 

urdhëron ose lejon që mjeti i tij i paregjistruar ose i mjetit të cilit i ka skaduar 
afati i lejes së komunikacionit të merr pjesë komunikacion në rrugë ose mjeti i 
tij merr pjesë komunikacion në rrugë pa targa provuese ose i ka skaduar afati i 
vlefshmërisë së tabelave provuese.  

302.8. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 € shoferi q drejton 
mjetin përveç traktorit dhe mjetet e punës, të cilat nuk janë të regjistruar ose i ka 
skaduar afati i regjistrimit.  
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302.9. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi q drejton 
traktorin dhe mjetet e punës, të cilat nuk janë të regjistruara ose i ka skaduar 
afati i lejes së komunikacionit.  

302.10. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 25 €, shoferi që në 
komunikacionin rrugor e drejton mjetin i cili nuk është i shënuar me targa 
provuese, nëse me veti nuk e ka vërtetimin për shfrytëzimin e targave të 
përkohshme ose nuk i tregon me kërkesën e personit te autorizuar edhe nëse 
me mjet e tërheq rimorkion e lehtë e cila nuk e ka targën e regjistrimit dhe për 
të cilin nuk është i kryer kontrollimi teknik ku konstatohet rregullsia teknike e 
tij.  

 
Neni 303 

 
303.1. Mund te regjistrohen vetëm ato mjete motorike dhe bashkangjitëse për të cilat 

në kontrollin teknik të detyrueshëm konstatohet se janë në gjendje të rregullt 
teknike. 

303.2. Për mjetet e regjistruara lëshohet leja e komunikacionit, targat dhe libreza e 
mjetit.  

303.3. Shoferi i cili në komunikacionin rrugor drejton mjetin duhet të ketë me veti lejen 
e komunikacionit. Leja e komunikacionit dhe libreza e mjetit nuk lejohet të jetë 
në mjet pa mbikëqyrjen e shoferit.  

303.4. Ministria e Punëve të Brendshme me akt nën ligjor përcakton rregullat e 
regjistrimit të mjetit, përmbajtjen, formën, madhësinë dhe ngjyrën e formularit 
të lejes së komunikacionit dhe librezës së mjetit.  

 
Neni 304 

 
304.1. Për mjetet që regjistrohen lëshohet njëra prej këtyre llojeve të targave: 

a) targat për mjetet motorike përveç motoçikletës, çiklomotor, traktor dhe 
mjetet punuese;  

b) targat për motoçikleta;  
c) targat për çiklomotor;  
d) targat për traktor dhe mjetet punuese;  
e) targat për mjetet motorike dhe për rimorkiot e përfaqësive diplomatike dhe 

të misioneve të shteteve të huaja dhe të përfaqësive te organizatave 
ndërkombëtare në Kosovë dhe personalitetit të tyre, të përfaqësive kulturore 
dhe të përfaqësive të tjera, zyra te huaja te korrespodentëve dhe të 
korrespodentëve të huaj të përhershme, përkatësisht të huajve ose nëpunësve 
të përhershëm të zyrave të huaja të korrespodentëve;  

f) targat e regjistrimit për mjetet e të huajve të cilëve ju është lejuar qëndrimi i 
përkohshëm ose përhershëm;  

g) targat e regjistrimit për mjetet e Trupave Mbrojtëse të Kosovës;  
h) targat e regjistrimit për mjetet e Shërbimit Policor të Kosovës;  
i) targat për mjetet motorike dhe rimorkiot që nuk i plotësojnë kushtet e 

parapara lidhur me përmasat (gjatësia, gjerësia, lartësia) përkatësisht masa 
maksimale e lejuar e të cilave është ma e madhe se sa e lejuar gjegjësisht vet 
masa e të cilave është më e madhe se ngarkimet e lejuara boshtore.  
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Neni 305 
 
305.1. Mjetet motorike ne komunikacion duhet ti kenë nga dy targa të regjistrimit 

gjegjësisht dy targa provuese.  
305.2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, motoçikleta, traktori, makinat e 

punës, çiklomotori dhe mjeti bashkangjitës mund ti kenë nga një targë.  
305.3. Targat e regjistrimit të vendosura në mjet duhet te jenë te lëshuara (dhëna), për 

atë mjet.  
305.4. Targat nga neni 304 paragrafi 1 të këtij Ligji, duhen të vendosen në mënyrë që të 

shihen mirë dhe të jenë të lexueshme.  
305.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 600 deri 1.500 €, 

organizata afariste ose institucioni publik nëse në mjet i shfrytëzon targat e 
regjistrimit të cilat nuk janë dhënë për atë mjet.  

306.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 100 deri 300 € edhe 
personi përgjegjës në organizatën afariste ose institucionin publik të përcaktuar 
në paragrafin 5 të këtij neni. 

305.7. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € shoferi i cili drejton 
mjetin i cili nuk i ka targat e regjistrimit dhe me gjobë prej 15 € nëse targa ose 
shenja ndërkombëtare nuk shihen mirë ose janë të papastra. 

 
Neni 306 

 
306.1. Mjetet e përfaqësive diplomatike ose konsullore, të misioneve të shteteve të 

huaja, të përfaqësive të organizatave ndërkombëtare në Kosovë dhe të personelit 
të tyre, përfaqësive të huaja tregtare, përfaqësive të komunikacionit, përfaqësive 
kulturore dhe të zyrave të huaja të korrespondentëve të përhershëm, përkatësisht 
të huajve kur ju është lejuar qëndrimi i përhershëm ose i përkohshëm në Kosovë 
si dhe mjetet e banorëve të Kosovës të cilët janë kthyer nga vendi i huaj në 
Kosovë me qëllim që të bëhen banor të përhershëm të Kosovës, mund të marrin 
pjesë në komunikacionin rrugor vetëm nëse janë të regjistruar në Kosovë. 

306.2. Mjeti i regjistruar në vendin e huaj, në pronësi të shtetasit të huaj me qëndrim të 
përkohshëm në Kosovë, mund të marr pjesë në komunikacionin rrugor në 
Kosovë jo më gjatë se tre muaj, nga data e hyrjes në Kosovë.  

306.3. Rregullat e paragrafit 2 të këtij neni nuk kanë të bëj me përfaqësuesit e UNMIK-
ut, KFOR-it, shoqatave ose të ngjashme të cilat janë në mision në Kosovë.  

306.4. Mjeti i regjistruar në vendin e huaj në pronësi të qytetarit të Kosovës me 
qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë Kosovës, mund të marrë pjesë 
në komunikacionin rrugor në Kosovë deri tre muaj, nga data e hyrjes në Kosovë 
dhe i njëjti duhet ta ketë të rregulluar lejen e qëndrimit të përhershme ose të 
përkohshëm dhe ta tregoj me kërkesën e personit të autorizuar.  

306.5. Mjetin e regjistruar jashtë Kosovës nga paragrafi 4 i këtij neni nuk mund të 
drejtohet nga personi tjetër ose të autorizohet, i njëjti lejohet të drejtohet nga 
personi tjetër vetëm nëse pronari është prezent gjatë kohës së drejtimit të mjetit.  

306.6. Përjashtimisht nga paragrafi 4 i këtij neni nuk ka të bëjë me mjetet të cilat 
shërbejnë si mjete komerciale (autobusët, mjetet e transportit me masën më të 
madhe se 3500 kg, mjetet për transportin e materieve të rrezikshme), derisa nuk 
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kanë mundësi me targat e regjistrimit të lëvizin jashtë Kosovës, të njëjtit nuk 
mundë të operojnë brenda territorit të Kosovës.  

306.7. Personi i cili e importon ndonjë mjet nga ndonjë vend jashtë Kosovës e i cili nuk 
e ka të rregulluar qëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm nga vendi ku është 
importuar mjeti, të njëjtit i lejohet të marr pjesë në komunikacionin rrugor deri 8 
ditë nga data e hyrjes së mjetit në Kosovë.  

306.8. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 €, shoferi ose personi i 
cili drejton mjetin në komunikacionin rrugor në kundërshtim me rregullat e 
paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni.  

306.9. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 200 €, shoferi ose personi, nëse mjeti i 
regjistruar në vendin e huaj në pronësi të banorit të Kosovës me qëndrim të 
përkohshëm ose të përhershëm jashtë në Kosovë, i cili merr pjesë në 
komunikacionin rrugor në Kosovë më tepër se tre muaj, nga data e hyrjes në 
Kosovë, ose i njëjti nuk e ka të rregulluar lejen e qëndrimit të përhershëm ose të 
përkohshëm nga vendi ku është i regjistruar mjeti ose nuk e ka treguar me 
kërkesën e personi të autorizuar, si dhe mjetin e regjistruar jashtë Kosovës nga 
paragrafi 5 i këtij neni është drejtuar nga personi pa prezencën e pronarit në 
mjetit.  

306.10. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 270 €, shoferi i mjeteve 
komerciale (autobusët, mjetet e transportit me masën më të madhe se 3500 kg, 
mjetet për transportin e materieve të rrezikshme), pas krijimit të kushteve që 
me targat e regjistrimit munden të lëvizin jashtë Kosovës si dhe personi i cili e 
importon ndonjë mjet nga ndonjë vend jashtë Kosovës e i cili nuk e ka të 
rregulluar qëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm nga vendi ku është 
importuar mjeti, i njëjti merr pjesë në komunikacionin rrugor më tepër se deri 8 
ditë nga data e hyrjes së mjetit në Kosovë.  

 
Neni 307 

 
307.1. Mjetet motorike dhe bashkangjitëse të regjistruara në ndonjë vend jashtë 

Kosovës mund të marrin pjesë në komunikacionin rrugor në territorin e Kosovës 
vetëm nëse e kanë lejen e komunikacionit valid të cilin e ka lëshuar organi 
kompetent i vendit në të cilin është i regjistruar mjeti rrugor si dhe shenjen 
ndërkombëtare të vendit të regjistrimit ose targat e regjistrimit të lëshuar nga 
organi i vendeve në të cilin shenja dhe numri i targave është sipas rregullave te 
Unionit Evropian.  

307.2. Mjeti bashkangjitës i huaj i cili nuk regjistrohet duhet në pjesën e prapme ta ketë 
targën e regjistrimit të përsëritur te mjetit tërheqës.  

307.3. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 200 € shoferi që drejton mjetin i cili 
nuk është i regjistruar sipas rregullave të këtij neni. 

307.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 € shoferi që për mjetin 
e regjistruar në vend të huaj nuk e ka lejen e komunikacionit të vlefshme, targat 
e regjistrimit, shenjen ndërkombëtare të vendit të regjistrimit ose e tërhjekë 
mjetin bashkangjitës të huaj i cili nuk është i regjistruar ose nuk e ka të 
përsëritur numrin e targave të mjetit tërhjekës. 
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Neni 308 
 
Për mjetet e shtetasve të huajve të cilëve i është lejuar qëndrimi i përkohshëm në 
Kosovë, leja e komunikacionit i lëshohet me afat deri me datën e lejes së qëndrimit, 
gjegjësisht në kohën sa është i lejuar përkohësisht importi i mjetit në qoftë se ai afat 
është me i shkurt se leja e qëndrimit. 
 

Neni 309 
 
309.1. Personat munden përkohësisht ti regjistrojnë mjetet motorike dhe bashkangjitëse.  
309.2. Mjetet te cilat në Kosovë hyjnë me targat e huaja, të cilat shenjat dhe numrat 

nuk janë në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare të cilat i ka ratifikuar edhe 
Kosova munden përkohësisht të regjistrohen.  

309.3. Targat e përkohshme nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të jenë më të shkurta 
se 60 dite dhe as me të gjata se 12 muaj.  

309.4. Mjetet nga paragrafi 2 i këtij neni mund përkohësisht të regjistrohen në kohë me 
të shkurt se 60 ditë. Për regjistrim të përkohshëm të mjetit lëshohet leja e 
komunikacionit me afat të vlefshëm të regjistrimit të përkohshëm.  

 
Neni 310 

 
310.1. Pronari i mjetit, i cili nuk e bën vazhdimin e lejes së komunikacionit në afat prej 

30 ditë nga dita e skadimit te afatit të lejes se komunikacionit duhet ta ç’lajmëroj 
mjetin, ta kthej lejen e komunikacionit dhe tabelat e regjistrimit organit të cilat i 
ka lëshuar, gjegjësisht organit i cili e bën evidencën e mjetit (dosjen e mjetit).  

310.2. Në afat nga paragrafi 1 pronari mjetit është i obliguar të lajmëroj ndërrimin e 
vendbanimit, gjegjësisht selinë, ose çfarë do të dhëne tjetër të cilat janë të 
shënuar në lejen e komunikacionit ose librezën e mjetit.  

310.3. Pronari i mjetit duhet në afat prej 30 ditë të ç’lajmëroj mjetin e regjistruar që ti 
kthen lejen e komunikacionit të mjetit dhe targat e regjistrimit nëse mjeti është i 
shkatërruar ose është i çregjistruar.  

310.4. Pronari i mjetit i cili më së voni në afat prej 12 muaj nuk e bënë vazhdimin e 
regjistrimit te përkohshëm duhet të veproj sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

310.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 €, pronari që vepron në 
kundërshtim me rregullat e këtij neni, ndërsa gjoba është 200 € nëse pronari në 
fjalë është organizatë afariste ose institucion publik.  

 
Neni 311 

 
311.1. Ministria e Punëve të Brendshme i lëshon targat provuese. Përjashtimisht, targat 

provuese mund ti lëshoj edhe kompania e cila merret me shitjen e mjeteve me 
pakicë, vetëm për mjetet e pa regjistruara të cilat shiten nga vendi ku blihen deri 
te vendi ku regjistrohen, nëse i plotësojnë kushtet e parapara ligjore dhe nëse 
janë të autorizuara nga Ministria e Punëve të Brendshme.  

311.2. Procedurat për dhënien e targave provuese përcaktohen me akt nënligjor nga 
Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit 
dhe të Post-Telekomunikacionit.  
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Neni 312 
 
312.1. Targat e regjistrimit mund të prodhohen, pas marrjes së licencës, nga 

ndërmarrësi i cili përmbush kushtet e parapara me ligj.  
312.2. Kushtet për marrjen e licencës për prodhimin e targave të regjistrimit, do ti 

përcaktoj me një akt nënligjor Ministria e Punëve të Brendshme.  
312.3. Licenca për prodhimin e targave të regjistrimit mund të revokohet, nëse 

ndërmarrësi nuk ju përmbahet kritereve të përcaktuara me akt nënligjor.  
 

Neni 313 
 
Targat e regjistrimit konsiderohen ligjore nëse mbajnë shenjën adekuate të përcaktuara 
nga autoriteti kompetent përkatës. 
 

Neni 314 
 
Ministria e Punëve të Brendshme do të shqyrtoj dhe zgjedh prodhuesin e dokumenteve 
të regjistrimit të zbrazëta, lejeve të përkohshme, shenjat e autenticitetit, etiketat e 
evidencës dhe evidencën e mjeteve, bazuar në parimet dhe rregullat për kryerjen e 
shërbimeve për projektet dhe aktivitetet publike. 
 

Neni 315 
 
315.1. Ministria e Punëve të Brendshme përcakton: 

a) parimet dhe procedurat për regjistrimin e mjeteve, mostrat e dokumenteve të 
regjistrimit, lejen e përkohshme, etiketën e evidencës, targat e regjistrimit 
dhe targat e tjera, tiparet dhe shenjat identifikuese që mund ti caktohen 
mjetit si dhe përshkrimi në detaje i tyre;  

b) parimet e shpërndarjes të dokumenteve të zbrazëta të mjeteve, dokumentet e 
lejeve të përkohshme dhe etiketat e evidencës.  

315.2. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Shërbimin Policor të 
Kosovës, përcakton me anë të një akti nënligjor, kriteret dhe procedurat për 
regjistrimin të mjeteve në pronësi të Shërbimit Policor të Kosovës.  

315.3. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Trupat e Mbrojtëse të 
Kosovës, përcakton me anë të një akti nënligjor, kriteret dhe procedurat për 
regjistrimin e mjeteve në pronësi të Trupave Mbrojtëse të Kosovës si dhe njësit 
përkatëse që të merren me regjistrimin e tyre.  

315.4. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Shërbimin Policor të 
Kosovës dhe Trupat e Mbrojtëse të Kosovës, do të zhvillojnë dhe caktojnë me 
anë të një marrëveshje mirëkuptimi, procedurat dhe kriteret në detaje lidhur me 
dokumentet e zbrazëta të regjistrimit dhe etiketave të evidencës të përmendura 
në Nenin 314.  
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3. KONTROLLIMI TEKNIK I MJETEVE  
 

Neni 316 
 
316.1. Për arsye të verifikimit të rregullsisë teknike të mjeteve me veprim motorik dhe 

mjeteve bashkëngjitëse (në tekstin e mëtejmë: mjetet), kryhen kontrollimet 
teknike të këtyre mjeteve, përveç makinave të rënda punuese.  

316.2. Kontrollimet teknike të mjeteve janë të rregullta, periodike dhe të 
jashtëzakonshme.  

316.3. Në kontrollimin teknik vërtetohet se a posedon mjeti me pajisjet dhe pajimet të 
parapara, a janë këto pajisje dhe pajime në rregull dhe a i plotësojnë kushtet e 
parapara teknike për pjesëmarrje në komunikacion në rrugë.  

316.4. Për kontrollimin e kryer teknik të mjeteve, mbahet evidenca. 
 

Neni 317 
 
317.1. Mjetet e reja të cilat marrin pjesë në komunikacionin rrugorë, do ti nënshtrohen 

kontrollimit të rregullt teknik gjatë muajit në të cilin i kalon afati prej 24 muajsh 
nga kontrollimi i parë teknik.  

317.2. Mjetet më të vjetra se dy ose më tepër vite, i nënshtrohen kontrollimit të rregullt 
teknik në çdo 12 muaj.  

317.3. Afati i vlefshmërisë së kontrollimit teknik të rregullt (leja e komunikacionit), 
shënohet me shenjë të veçantë ose tiketë ngjitëse në anën e përparme të mjetit.  

317.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € edhe shoferi nëse nuk 
e ka të vendosur tiketën ngjitëse sipas rregullave të paragrafit 3 të këtij neni.  

317.5. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit nëpërmjet një akti të 
veçantë juridik do të përcaktoj rregullat dhe procedurat për kontrollimin teknik 
të mjeteve.  

 
Neni 318 

 
318.1. Në mjetet që huazohen, mjetet me të cilat bëhet aftësimi i kandidatëve për 

patentë shoferë, mjetet taksi, autobusët, mjetet transportuese për bartjen e 
mallrave të rrezikshme, mjetet transportuese masa më e madhe e lejuar e të 
cilave kalon mbi 7.500 kg dhe mjetet bashkangjitëse (në tekstin e mëtutjeshëm: 
rimorkio), kryhet kontrollimi teknik preventiv në pajtim me paragrafin 3 të këtij 
neni.  

318.2. Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, kontrollimit teknik periodik nuk i 
nënshtrohen rimorkiot e lehta, rimorkiot për banim, rimorkiot e traktorit, mjetet 
e destinuara për bartjen e të vjelave, për argëtim dhe mjeteve për punëtori.  

318.3. Kontrollimet teknike preventive të mjeteve kryhen çdo ditë (kontroll teknike 
preventive ditore), dhe në afatet e parapara (kontrollimet teknike periodike 
preventive – çdo 6 muaj).  
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Neni 319 
 
319.1. Personat të cilët prodhojnë, mirëmbajnë, riparojnë mjete ose vejnë në 

komunikacion mjete, pajime, pjesë rezervë dhe pajisje për mjete janë të obliguar 
që mjetet, pajimet, pajisjet ti prodhojnë, ti vejnë në komunikacion, mirëmbajnë, 
gjegjësisht ti riparojnë sipas kushteve të parapara për pjesëmarrje të sigurt të 
mjeteve në komunikacion.  

319.2. Personat e autorizuar janë të obliguar ti dërgojnë në kontrollim teknik të 
jashtëzakonshëm mjetet të cilat kanë marrë pjesë në aksident të komunikacionit.  

319.3. Në kontrollim të jashtëzakonshëm teknik do të dërgohet edhe mjeti për të cilin 
ekziston dyshimi i bazuar se i është vërtetuar rregullsia teknike e nuk ka qenë në 
kontrollim teknik ose kontrollimi teknik nuk është kryer sipas rregullave të 
parapara.  

319.4. Mjetet paragrafi 2. dhe 3. të këtij neni i urdhëron për në kontroll të 
jashtëzakonshme teknike, personi zyrtar i autorizuar (policia).  

319.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 400 deri 3.400 € personi 
nëse prodhon, mirëmban, riparon ose i ven në komunikacionin rrugor mjetet, 
pajisjet, pajimet ose pjesët rezervë ose nëse mjeti nuk ju ka nënshtruar 
kontrollimit të jashtëzakonshëm para se të marr pjesë në komunikacionin rrugor.  

319.6. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € edhe pronari, nëse 
mjeti nuk iu ka nënshtruar kontrollit teknik të jashtëzakonshëm.  

 
Neni 320 

 
Kontrollimet teknike të mjeteve i kryejnë subjektet për kontroll teknike të licencuara 
nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit pasi që ti kenë plotësuar 
kushtet dhe kriteret e parapara, të përcaktuara me një akt nënligjor nga ana e Ministrisë 
së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. 
 

Neni 321 
 
321.1. Kontrollimin teknik të mjeteve e kryejnë personat që kanë të kryer shkollën e 

mesme drejtimi i komunikacionit, makinerisë, automekanik dhe auto-
elektricistë, i cili ka dëshmi se është trajnuar dhe aftësuar në institucionin 
përkatës për aftësimin e personave për profesionin e kontrolluesit të mjeteve.  

321.2. Programin e trajnimit nga paragrafi 1. të këtij neni e përpilon institucioni 
përkatës.  

321.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 530 deri 2.300 € personi që 
kryen kontrollimin teknik për të cilin nuk ka autorizim (licencën e vlefshme).  

 
Neni 322 

 
322.1. Tarifa për kontrollimin teknik dhe për punët tjera të cila i kryen subjekti i 

licencuar i kontrollimit teknik, sipas kategorive të mjeteve, është i njëjtë në tërë 
territorin e Kosovës.  

322.2. Lartësia e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet nga Ministria e 
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Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, në bashkëpunim me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Financave me një akt të veçantë juridik.  

 
Neni 323 

 
323.1. Kompensimin për kontrollimin teknik të rregullt, periodik dhe të 

jashtëzakonshëm e paguan pronari i mjetit.  
323.2. Pronari i mjetit paguan kompensimin për kontrollim të jashtëzakonshëm teknik 

të mjetit, nëse vërtetohet se mjeti nuk është në gjendje të rregullt teknike.  
323.3. Në qoftë se mjeti është në gjendje teknike të rregullt, në kontrollim të 

jashtëzakonshëm të mjeteve, shpenzimet i kompenson personi zyrtar i autorizuar 
(Shërbimi Policor i Kosovës), ose organi tjetër i cili e ka urdhëruar për në 
kontrollim të jashtëzakonshëm.  

 
Neni 324 

 
324.1. Subjekti për kontrollim teknik të mjeteve është i obliguar të kryej kontrollimin 

teknik të mjeteve me pajisje të parapara të cilat janë të atestuara dhe teknikisht 
në rregull, sipas normave për kryerjen e kontrollimit teknik të mjeteve dhe 
rregullsisë teknike të mjeteve.  

324.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 3.500 deri 5.500 € subjekti 
për kontrollim teknik nëse urdhëron ose lejon që kontrollimi teknik të kryhet në 
pajisjet dhe pajimet të cilat nuk janë sipas rregullave ose të prishura ose në 
kundërshtim me rregullat e kontrollimit teknik.  

 
Neni 325 

 
325.1. Subjekti i kontrollimit teknik është i obliguar të mbajë evidencë, ti përpunojë të 

dhënat mbi kontrollimet e bëra teknike dhe parregullsitë e konstatuara të 
mjeteve dhe për çdo kontroll teknike të lëshojë vërtetim për gjendjen faktike.  

325.2. Për shkelje të kësaj disopzite nga ky nen, dënohet me gjobë prej 3.500 deri 
8.500 € subjekti për kontrollim teknik nëse urdhëron ose lejon që të mos mbajë 
evidencë, ti përpunojë të dhënat mbi kontrollimet e bëra teknike dhe 
parregullsitë e konstatuara të mjeteve ose nëse e lëshon vërtetimin në 
mospërputhje me gjendjen faktike. 

 
Neni 326 

 
326.1. Subjekti për kontrollim teknik të mjeteve është i obliguar ti mbajë në gjendje të 

rregullt objektet, pajisjet dhe pajimet.  
326.2. Pajisjet dhe pajimet për kontrollimet teknike të mjeteve i nënshtrohen kontrollit 

të nivelizimit (bazhdarimit), sipas rregullave dhe kushteve teknike së paku 
njëherë në vit, kurse mbikëqyrjes në çdo tre muaj.  

326.3. Kontrollimin e pajisjeve dhe pajimeve sipas paragrafit. 2. të këtij neni e kryen 
institucioni i cili për këtë është i autorizuar.  

326.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 1.500 deri 3.500 € subjekti 
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për kontrollim teknik nëse nuk i ka në gjendje të rregullt objektet, pajisjet dhe 
pajimet ose nëse këto pajisje dhe pajime për kontroll teknike të mjeteve nuk ju 
kanë nënshtruar kontrollimit të nivelizimit.  

 
Neni 327 

 
Mbikëqyrjen e punës të Subjekteve për kontrollimin teknik të mjeteve e kryejnë 
personat e autorizuar të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. 
 

Neni 328 
 
328.1. Nëse punëtori i autorizuar nga neni 327 i këtij ligji, konstaton që subjekti i 

kontrollimit teknik të mjeteve, shfrytëzon pajisjet dhe pajimet që nuk janë në 
rregull, që objekti dhe hapësira nuk i plotësojnë kushtet e parapara, që 
kontrollimet teknike të mjeteve i kryen personi i cili nuk posedon dëshmi 
trajnimi ose punët që i janë besuar institucionit për kontrollimin teknik të 
mjeteve nuk kryhen sipas rregullave dhe akteve të përgjithshme, me vendim do 
ti caktojë afatin për eliminimin e mangësive.  

328.2. Nëse subjekti për kontrollim teknik të mjeteve nuk i eliminon mangësitë e 
konstatuara, në afatin e paraparë punëtori i autorizuar i propozon Ministrisë së 
Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit që të bëjë pezullimin ose revokimin e 
licencës për kryerjen e kontrollimit teknik të mjeteve.  

328.3. Kundër këtij vendimi nga paragrafi 2 i këtij neni, në afatin prej 8 ditësh, mund të 
paraqitet ankesa në Ministrin e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit. 
Ankesa nuk e shtyn zbatimin e vendimit.  

328.4. Subjekti i pa kënaqur me vendimin e marrë lidhur me ankesën nga Ministria e 
Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, ka të drejtë të paraqet ankesë në 
Gjykatën kompetente.  

328.5. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 3.500 deri 8.500 €, subjekti 
i kontrollimit teknik nëse vepron ne kundërshtim me rregullat e paragrafit 1 të 
këtij neni.  

 
Neni 329 

 
329.1. Mbikëqyrësit dhe punëtorët të cilët e kryejnë kontrollimin teknik të mjeteve janë 

të obliguar ti nënshtrohen trajnimit profesional në çdo dy vjet.  
329.2. Trajnimin profesional e organizon Ministria e Transportit dhe Post 

Telekomunikacionit në bashkëpunim me subjektet e kontrollimit teknik.  
329.3. Shpenzimet financiare për trajnimin profesional i bartë subjekti i kontrollimit 

teknik.  
329.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 700 deri 1.500 € subjekti i 

kontrollimit teknik nëse vepron në kundërshtim me rregullat e paragrafit 1 të 
këtij neni.  
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Neni 330 
 
330.1. Nëse subjekti i kontrollimit teknik të mjeteve, në kontrollimin teknik konstaton 

se mjeti nuk është në gjendje teknike të rregullt ashtu që mjeti i tillë do të 
rrezikonte sigurinë e komunikacionit në rrugë, mjetit të tillë nuk i lëshohet 
vërtetimi mbi gjendjen teknike të rregullt.  

330.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 5.000 deri 8.500 €, subjekti 
i kontrollimit teknik nëse urdhëron, lëshon, vërtetimin për mjetin i cili nuk është 
në gjendje teknike të rregullt ose nuk iu ka nënshtruar fare kontrollit teknik dhe 
të njëjtit i merret licenca në periudhën prej tre gjerë në gjashtë muaj.  

 
Neni 331 

 
331.1. Kontrollimi teknik i mjeteve të cilat janë pronë e Shërbimit Policor të Kosovës 

dhe Trupave Mbrojtëse të Kosovës, mund të kryhet nga subjektet e veta 
përkatëse për kontrollim teknik, të licencuar nga Ministria e Transportit dhe 
Post-Telekomunikacionit.  

331.2. Qendra e Kontrollimit teknik të mjeteve të Shërbimit Policor të Kosovës dhe 
Trupave Mbrojtëse të Kosovës, mund të bëj kontrollimin teknik të mjeteve, 
vetëm të këtyre Institucioneve.  

331.3. Në çoftë se Subjektet e kontrollimit teknik të cekura në këtë nen nuk i 
përmbahen paragrafit 2 të këtij neni, atëherë Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit mund t’ia pezulloj apo revokoj licencën.  

 
4. EGZAMINIMI DHE HOMOLIGIMI I MJETEVE 

 
Neni 332 

 
332.1. Prodhuesi ose importuesi i një tipi të ri të një mjetit motorik ose rimorkio si dhe 

elementeve të pajisjeve apo pjesëve të tyre, i cili udhëheq biznesin në këtë lëmi, 
obligohet të marr certifikatën e homologimit (përshtatshmërisë), të mjetit të 
lëshuar nga institucioni kompetent.  

332.2. Prodhuesi i mjetit të lartë përmendur në paragrafin 1, konsiderohet të jetë 
subjekt i cili monton ose furnizon mjetin.  

332.3. Rregullat në paragrafin 1i referohen gjithashtu rastit, kur mjeti pajiset me 
instalimin për shfrytëzimin e gazit si derivate. 

332.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 €, personi 
që vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni. 

 
Neni 333 

 
333.1. Certifikata e homologimit (përshtatshmërisë), jepet në bazë të rezultateve të 

testit të homologimit, i drejtuar në mënyrë që të kontrollohet nëse tipi i dhënë i 
mjetit, pajisjeve ose pjesëve të tij, janë në pajtim me kriteret teknike të parapara, 
si dhe rregulloreve që janë në përputhje me marrëveshjet, konventave 
ndërkombëtare, në të cilat Kosova, mund të jetë anëtare.  
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333.2. Shpenzimet për të bërë testin e homologimit (përshtatshmërisë), i bart prodhuesi, 
importuesi ose subjekti që i monton mjetet.  

333.3. Nëse mjeti i tipit të caktuar, prodhohet nga më shumë se një prodhues, testet e 
homologimit bëhen ndaras për secilin variant të këtyre mjeteve.  

 
Neni 334 

334.1. Në rast të paraqitjes së ndryshimeve në dizajnin e mjetit, pjesëve, pajisjeve ose 
pajisjeve shtesë të tij, që nuk janë në përputhje me certifikatën e homologimit, 
prodhuesi ose importuesi i mjetit obligohet, që të marr një certifikatë të re të 
homologimit (përshtatshmërisë), nga institucioni kompetent.  

334.2. Institucioni kompetent e revokon certifikatën e homologimit, apo te autorizimit 
te dhënë për subjektet nëse mendohet se mjeti i caktuar, pjesët ose pajisjet e tij, 
nuk janë në përputhje me certifikatën e homologimit.  

334.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 2.500 € personi që 
vepron në kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

 
Neni 335 

 
Rregullat nga neni 334 të këtij ligji nuk zbatohen mbi: 

a) mjetin e të vjelave;  
b) mjetin e prodhimit vendor;  
c) mjetin special, që përdoret për qëllime speciale nga Policia, Trupat 

Mbrojtëse të Kosovës, Autoritetet e Burgut dhe njësive zjarrfikëse.  
 

Neni 336 
 
Mjetet e përmendura në nenin 335 të këtij ligjit mund ti nënshtrohen testeve për 
përshtatjen me kriteret teknike dhe këto teste bëhen në shpenzime të pronarëve të 
mjeteve. 
 

Neni 337 
 
Autoriteti me kompetencë përkatëse duke marr parasysh marrëveshjet, konventat ose 
urdhëresat ndërkombëtare lidhur me testet e homologimit, do të përkufizoj me anë të 
një akti nënligjor, procedurat e dhënies ose revokimit të certifikatave të homologimit, 
mbikëqyrja e procesit të prodhimit dhe montimit të mjeteve, formateve të dokumenteve 
të nevojshme në lidhje me homologimin dhe do të mbikëqyrë prodhimin ose montimin 
e mjeteve, në pajtim me kriteret teknike të përcaktuara, duke marr parasysh, 
domosdoshmërinë e sigurimit të përdorimit të sigurt të mjeteve dhe gamën e kushteve 
teknike të mjeteve të cilat duhet të testohen, do të përkufizoj me anë të një akti 
nënligjor gamën dhe mjetet për testimin e këtyre mjeteve të përmendura në nenin 334 
të këtij ligjit, për përshtatjen e tyre me kushtet teknike, si dhe formatin e dokumenteve 
të nevojshme që nevojiten për testimin e tillë nga institucionet përkatëse. 
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Neni 338 
 
338.1. Prodhuesi ose importuesi i mjeteve të reja, obligohet që të lëshojë, nëse 

kërkohet, një ekstrakt nga certifikata e homologimit (përshtatshmërisë), të 
cilitdo mjet, për të cilën certifikata e tillë është dhënë dhe të lëshoj një kopje të 
vendimit administrativ që e liron nga detyrimi për nënshtrimin e mjetit të 
caktuar në testin e homologimit.  

338.2. Ekstrakti i lartë-përmendur nga certifikata e homologimit, ose një kopje e 
vendimit të përmendur më lartë në paragrafin 1, i dorëzohen pronarit të mjetit.  

338.3. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 650 deri 3.500 € personi nëse vepron në 
kundërshtim me rregullat e këtij neni.  

 
KAPITULLI XI 

MASAT E VEÇANTA PËR SIGURINË E KOMUNIKACIONIT NË RRUGË 
 

Rregullat e përgjithshme 
 

Neni 339 
 
339.1. Polici i Shërbimit Policor të Kosovës, i cili bën mbikëqyrjen e shoferëve dhe të 

pjesëmarrësve të tjerë në komunikacionin rrugor, është i autorizuar mbi çdo 
pjesëmarrës në komunikacion - i cili me sjelljen e vet e pengon ose e rrezikon 
komunikacionin, të zbatojë procedurën e hulumtimit me anë të mjeteve dhe të 
aparateve përkatëse (alkometrit etj.), të matura sipas dispozitave për kriteret dhe 
për kushtet e kritereve, për të konstatuar praninë e alkoolit, e drogave narkotike 
apo medikamenteve në organizëm, në të cilat është dhënë shënimi se nuk duhet 
të përdoren para e as gjatë ngasjes, përkatësisht është i autorizuar pas kësaj, 
kështu që ata persona me të njëjtin qëllim të dërgohen për të dhënë gjak dhe 
urinën apo për kontrollim mjekësor.  

339.2. Para se të ndërmerr veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, polici i Shërbimit 
Policor të Kosovës, mund t’ia nënshtrojë shoferin procedurës së rinjohjes së 
shenjave që janë pasojë e pranisë së alkoolit, drogave narkotike apo 
medikamenteve në organizëm, në të cilat shënohen se nuk duhet të përdoren 
para e as gjatë ngasjes.  

339.3. Polici i Shërbimit Policor të Kosovës, do t’i dërgojë, për të dhënë gjak dhe 
urinën për analizë edhe personat, kur pohojnë rezultatet e hulumtimit se, në 
organizëm, kanë droga narkotike apo medikamente në të cilat është dhënë 
shënimi se nuk duhet të përdoren para e as gjatë ngasjes, të konstatuara me 
mjete dhe aparate përkatëse dhe kur kërkojnë për të dhënë gjak dhe urinën për 
analizë, përkatësisht për kontrollim mjekësor.  

339.4. Personat nga paragrafët 1 e 2 të këtij neni kanë për detyrë të veprojnë sipas 
kërkesave të personit të autorizuar - Policit.  

339.5. Polici i Shërbimit Policor të Kosovës, për veprimet e ndërmarra nga paragrafët 1 
e 3 të këtij neni dhe nenit 211 të këtij Ligji, patjetër përpilon procesverbalin, 
përkatësisht kërkesën për kontrollim mjekësor, dhënie të gjakut e urinës - për 
analizë.  
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339.6. Personi, për të cilin me hulumtim në njërën nga mënyrat nga paragrafi 1 i këtij 
neni është konstatuar se ka në organizëm alkool, droga narkotike apo 
medikamente në të cilat është dhënë shënimi se nuk duhet të përdoren para e as 
gjatë ngasjes, heq shpenzimet e hulumtimit, kurse personi nga paragrafi 3 i këtij 
neni i heq edhe shpenzimet e dërgimit me mjet zyrtar policie - për kontrollim 
mjekësor, dhënie gjaku dhe urine - për analizë.  

339.7. Procedurën dhe mënyrën e të vepruarit të policit të Shërbimit Policor të 
Kosovës, për rinjohjen e shenjave e të simptomave të pranisë së alkoolit, 
drogave narkotike apo medikamenteve në organizëm, në të cilat është dhënë 
shënimi se nuk duhet të përdoren para e as gjatë ngasjes paragrafi 2 i këtij neni, 
do t’i përcaktojë Shërbimi Policor i Kosovës në bashkëpunim me Ministrin e 
Shëndetësisë, me anë të një akti nënligjor.  

339.8. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 35 € pjesëmarrësi në 
komunikacionin rrugor, përveç shoferit dhe shofer instruktorit, i cili refuzon ti 
nënshtrohet kontrollimit ose ekzaminimit shëndetësor gjegjësisht dhënien e 
gjakut dhe urinës.  

339.9. Për kundërvajtje, dënohet me gjobë prej 65 deri 130 € shoferi i biçikletës, qerres 
ose kandidati për shofer i cili refuzon ti nënshtrohet kontrollimit ose 
ekzaminimit (testimit), shëndetësor gjegjësisht dhënien e gjakut dhe urinës.  

339.10. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi i mjeteve 
motorike i cili refuzon ti nënshtrohet kontrollimit ose ekzaminimit (testimit), 
shëndetësor gjegjësisht dhënien e gjakut dhe urinës dhe i shqiptohet masa e 
ndalimit e drejtuarit e mjetit motorik së paku gjashtë muaj dhe pesë pikë 
negative.  

 
Neni 340 

 
340.1. Shpejtësia e lëvizjes së mjetit konstatohet me pajisje të matjes së shpejtësisë së 

lëvizjes së mjetit, me të dhëna në tahograf apo duke ndjekur (përcjellë), 
drejtpërdrejt mjetin. 

340.2. Fotografia dhe video-përshkrimi me të dhëna për shpejtësinë e konstatuar, të 
dhënat në tahograf dhe procesverbali për leximin në radar pa përshkrim dhe pa 
shpejtësimatës, shërbejnë si provë e shpejtësisë së konstatuar të lëvizjes së 
mjetit.  

340.3. Nuk munden të shfrytëzohen ose të instalohen pajisjet apo pajimet në mjet të 
cilat kanë qëllim të pengojnë pajisjet të cilat i shfrytëzojnë personat e autorizuar 
të cilët mbikëqyren komunikacionin në rrugë. Nëse personi i autorizuar takon 
shoferin i cili i shfrytëzon ose i ka të instaluar në mjet këto pajisje ose pajime e 
urdhëron shoferin që ta mënjanojë, e nëse shoferi refuzon ta bëjë këtë, pajisja 
ose pajisja do të hiqen me shpenzime të shoferit.  

340.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 140 €, shoferi që 
shfrytëzon ose i ka të instaluar në mjet pajisjet dhe pajimet të cilat i shfrytëzojnë 
personat e autorizuar të cilët kryejnë mbikëqyrjen e komunikacionit në rrugë.  
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Neni 341 
 
341.1. Shërbimi Policor i Kosovës, do t’i marrë patentën, shoferit dhe shofer 

instruktorit-Licencën për të cilin gjatë kontrollimit konstatohet se është bërë i 
paaftë fizikisht apo psiqikisht për të drejtuar mjetin, për kohën derisa zgjatë ajo 
paaftësi.  

341.2. Shoferit apo shofer instruktorit, i cili ka të drejtë të drejtojë mjete motorike 
kategorish më të larta, e kjo e drejtë për kategori të caktuara i kufizohet për 
shkaqe të parapara në paragrafin 1 të këtij neni, do t’i anulohen në patentë ato 
kategori ose, me kërkesën e tij, do t’i jepet patentë e re e shoferit, në të cilën do 
t’i shënohen ato kategori mjetesh motorike që ka të drejtë t’i drejtojë.  

341.3. Shoferit apo shofer instruktorit, i cili nuk i nënshtrohet kontrollimit shëndetësor 
mbikëqyrës në të cilin është dërguar, do t’i merret patenta gjithnjë derisa të mos 
i nënshtrohet atij kontrolli.  

341.4. Kundër vendimit për marrjen e patentë shoferit ose licencën e shofer-Instruktorit 
në afat prej tri ditësh, mund t’i paraqes ankesë në tek organet kompetente, e cili 
do të vendosë për të në afat prej 8 ditësh që nga dita e paraqitjes së ankesës.  

 
Neni 342 

 
342.1. Personi i autorizuar i Shërbimit Policor të Kosovës do t’i marrë përkohësisht 

patentë shoferin ose shofer instruktorit licencën dhe do ta largojë nga 
komunikacioni në rastet vijuese: 
a) i cili drejton ose tenton të drejtojë mjetin, e që ka alkool a droga narkotike 

në organizëm apo tregon shenja alkoolizmi (neni 227 dhe 228 të këtij ligji);  
b) i cili drejton ose tenton të drejtojë mjetin, nëse është e qartë se shoferi është 

në një gjendje të tillë psikofizike (lodhje, stres, sëmundje, prani të 
medikamenteve në organizëm në të cilat është dhënë shënimi se nuk duhet 
të përdoren para e as gjatë ngasjes), që nuk është i aftë të drejtojë në mënyrë 
të sigurt mjetin (neni 226 i këtij ligji);  

c) i cili nuk ka mjete ndihmëse për të cilat është dhënë shënimi në patentën e 
shoferit se duhet t’i shfrytëzojë gjatë drejtimit të mjetit (neni 225, paragrafi 
3 i këtij ligji);  

d) i cili drejton mjetin në kundërshtim me rregullat e nenit 269 të këtij ligjit;  
e) i cili nuk vepron sipas kërkesës së policit që ti nënshtrohet hulumtimit a 

kontrollit profesional neni 339, paragrafi 4, i këtij ligji.  
342.2. Polici do të përjashtojë nga komunikacioni: 

a) shoferin e motoçikletës apo të biçikletës me motor dhe personat, të cilët 
mbarten me ato mjete rrugore, po qe se nuk kanë me vete helmetën 
mbrojtëse apo refuzojnë ta mbajnë mbi kokë (neni 132 i këtij ligji); 

b) shoferin, të cilin e has duke drejtuar mjetin para se të fitojë të drejtën për të 
drejtuar një mjet, i cili drejton mjetin, e nuk ka patentë të vlefshme shoferi 
të kategorisë përkatëse ose i cili drejton mjetin në kohën kur patenta i është 
marrë përkohësisht ose kur - me vendim të plotfuqishëm të organit 
kompetent - i është shqiptuar masa mbrojtëse e ndalesës së drejtimit të 
mjetit të llojit a kategorisë së caktuar;  
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c) shoferin, i cili nuk vepron në pajtim me nenin 295 të këtij ligji;  
d) shoferin i cili në distancë prej së paku 20 metra nuk mund ti lexoj tabelat e 

regjistrimit ose mos dallimi i ngjyrës nga e njëjta distancë.  
342.3. Në bazë të rregullave të paragrafit 1 të këtij neni, patenta e shoferit merret 

përkohësisht deri në shfuqizimin e shkaqeve për shkak të të cilave është marrë, e 
më së shumti deri 30 ditë.  

342.4. Në qoftë se në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni shoferi nuk e rimerr patentën që 
i është marrë përkohësisht, kur shfuqizohen shkaqet për shkak të të cilave i është 
marrë ose në afat 30 ditësh që nga dita e marrjes së përkohshme, patenta e 
shoferit do t’i dërgohet organit në evidencën e të cilit mbahet. Organit, në 
evidencën e të cilit shoferi e evidenton patentën, do t’ia dërgojë atë edhe në rast 
se ndërkohë organi kompetent ka nxjerr vendim të plotfuqishëm për dënimin 
dhe për masën e shqiptuar mbrojtëse.  

342.5. Më rastin e veprimit ndaj shoferit a shofer instruktorit, sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, polici do t’i bëjë të mundshme shoferit që në afat të përshtatshëm të ftohet 
një shofer tjetër, i cili i përmbush kushtet për të drejtuar mjetin në 
komunikacion, të rimerr mjetin, të larguar nga komunikacioni, që e ka drejtuar 
shoferi.  

342.6. Po që se shoferi tenton ose vazhdon të drejtojë mjetin, pas largimit nga 
komunikacioni rrugor dhe vazhdon të bëjë kundërvajtjen për shkak të cilës është 
larguar nga komunikacioni, polici do ta largojë shoferin përsëri nga 
komunikacioni dhe në pajtim me nenin 100 të këtij ligji do të japë urdhëresë për 
të zhvendosur mjetin. Mjeti i zhvendosur mund të merret posa të pushojnë 
shkaqet e zhvendosjes e më së voni në afat prej tetë ditësh. Pas kësaj, mjeti do t’i 
jepet për ruajtje personit juridik përkatës, me shpenzime të pronarit.  

 
Neni 343 

 
343.1. Për shkelje të kësaj disopzite të caktuar nga ky ligj, kryesit e kundërvajtjes, 

përveç shqiptimit të dënimit dhe masës mbrojtëse të ndalesës së drejtimit të 
mjetit, do t’i shqiptohen edhe pikët negative prej një deri pesë, varësisht nga 
pesha e kundërvajtjes.  

343.2. Pikët negative evidencohen në bazë të vendimit të plotfuqishëm për dënimin.  
343.3. Pikët negative të shqiptuara evidencohen në evidencën e shoferit.  
 

Neni 344 
 
344.1. Shoferin, të cilit në një periudhë prej tri vjetësh (36 muaj), për shkak 

kundërvajtjesh të bëra nga ky ligj, i janë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm së 
paku gjashtë pikë negative. Shërbimi Policor i Kosovës, do ta ftoj për vijimin e 
ligjëratave në shkollën “Ngasja e sigurt”, nëse i njëjti i vijon rregullisht 
ligjëratat, i lëshohet vërtetimi, në të kundërtën do ti shqiptohet masa e ndalimit 
për drejtimin e mjetit së paku tre muaj dhe e njëjta vazhdon derisa nuk i vijon 
ligjëratat me rregull.  

344.2. Në qoftë se shoferi, për shkaqe të arsyeshme, nuk i përgjigjet ftesës dhe nuk 
merr pjesë në ligjëratë, Shërbimi Policor i Kosovës do ta ftojë përsëri brenda një 
afati prej tre muajve.  
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344.3. Shoferit, i cili pa arsye nuk i përgjigjet ftesës për pjesëmarrje në ligjërata, do t’i 
shqiptohet masa mbrojtëse e ndalesës së drejtimit të mjetit në kohëzgjatje së 
paku tre muajsh.  

344.4. Shoferit të cilit, në afatin nga paragrafi 1 i këtij neni, për shkak kundërvajtjesh të 
bëra nga ky ligj, i janë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm së paku nëntë pikë 
negative, do t’i shqiptohet masa mbrojtëse e shfuqizimit të patentës së shoferit.  

344.5. Në qoftë se shoferi nga paragrafi 4 i këtij neni, e ka profesion kryesor drejtimin 
e mjetit apo mjeti i shërben ekskluzivisht për të realizuar të hyra për jetë, e këtë 
e argumenton në mënyrë të besueshme, në vend të masës së shfuqizimit të 
patentës së shoferit, mund t’i shqiptohet masa mbrojtëse e ndalesës së drejtimit 
të mjetit në kohëzgjatje deri 12 muaj.  

344.6. Shoferi, nga paragrafi 4 i këtij neni, mund t’i qaset ridhënies së provimit për 
shofer, pasi të kalojnë 12 muaj që nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit 
përmes të cilit shfuqizohet patenta e shoferit, kurse shoferi nga paragrafi 5, para 
se t’i kthehet patenta e shoferit, ka për detyrë të japë provimin nga lënda “Njohja 
e rregullave të komunikacionit dhe të sigurisë” (pjesa teorike), në shkollën 
“Ngasja e Sigurt”. Në rast të mosdhënies së provimit, i njëjti mund t’i 
nënshtrohet provimit pas kalimit të një periudhe tremujore.  

344.7. Kundër vendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, personi të cilit i është shqiptuar 
masa mbrojtëse, ka të drejtë kundërshtimi në afat tetë ditësh që nga dita e 
dërgimit të vendimit. Ankesa e shtynë ekzekutimin e vendimit.  

344.8. Shoferi, i cili është thirr dhe është i pranishëm në ligjërata në shkollën “Ngasja e 
sigurt”, heq shpenzimet e ligjëratave në shumën që e cakton Ministria e 
Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit në bashkëpunim me Shërbimin 
Policor të Kosovës.  

344.9. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 deri 170 € shoferi që 
nuk vepron sipas rregullave nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, gjegjësisht shoferi 
sipas paragrafit 6 të këtij neni nëse nuk i nënshtrohet provimit nga lënda 
“Rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë” në shkollën “Ngasja e sigurt “.  

344.10. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 65 € shoferi që në afat 
prej 8 dite nga dita e vendimit të nxjerr nga Gjykata kompetente, nuk ia dërgon 
patentë shoferin Shërbimit Policor të Kosovës ku e ka evidencën (dosja e 
shoferit), për të shënuar shqiptimin e masës së ndalimit të drejtuarit e mjetit 
motorik ose ndërprerja e vlefshmërisë së patentë shoferit.  

 
Neni 345 

 
Pikët negative për të cilat ka filluar rehabilitimi, përkatësisht që me kalimin e 36 
muajve janë fshirë nga evidenca ndëshkimore, nuk mund të jenë bazë shqiptimi të 
masës mbrojtëse të ndalesës së drejtimit të mjetit e as nuk duhet të jepen për shikim. 
 

Neni 346 
 
346.1. Personit, nga neni 242 të këtij ligji, i cili refuzon t’i nënshtrohet verifikimit të 

njohurive apo i cili gjatë verifikimit të njohurive nuk tregon rezultate pozitive, 
do t’i merret licenca, përkatësisht do t’i ndalohet puna derisa të tregon rezultate 
pozitive.  
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346.2. Personat, nga paragrafi 1 i këtij neni, të cilët gjatë verifikimit të njohurive nuk 
tregojnë rezultat pozitiv, me kërkesën e tyre mund t’i nënshtrohen verifikimit të 
serishëm pas afatit të cilin e cakton Ministria e Transportit dhe Post-
Telekomunikacionit e jo me pak se 15 ditë që nga dita e verifikimit të fundit.  

346.3. Në qoftë se personat, nga paragrafi 1 i këtij neni, edhe pas tri verifikimeve nuk 
tregojnë njohuri të mjaftueshme, nuk mund t’i qasen verifikimit të serishëm 
derisa të kalojnë gjashtë muaj që nga dita e verifikimit të fundit.  

 
Neni 347 

 
347.1. Shoferi, të cilit i është marrë patenta e shoferit (neni 211) apo është larguar nga 

komunikacioni (neni 212), ose i është shqiptuar masa e ndalesës së drejtimit të 
mjetit motorik ose masa e ndalesës së vlefshmërisë së patentës së shoferit, nuk 
duhet të drejtojë gjatë asaj kohe mjetin motorik në komunikacionin rrugor. 

347.2. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 400 deri 800 €, personi 
nëse urdhëron ose lejon shoferin të cilit i është marr patentë shoferi ose iu është 
shqiptuar masa e ndalimit të drejtuarit e mjetit motorik i cili drejton mjetin në 
komunikacioni rrugor për atë kohë.  

347.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 200 deri në 400 €, shoferi 
të cilit i është marr patentë shoferi ose ju është shqiptuar masa e ndalimit të 
drejtuarit të mjetit motorik i cili drejton mjetin në komunikacioni rrugor për atë 
kohë ose nuk posedon fare patentë shofer.  

 
Neni 348 

 
348.1. Në qoftë se polici has mjetin në rrugë që, për shkak të parregullsisë teknike 

(mekanizmi jo në rregull i drejtimit, mekanizmat e ndalimit, mekanizmi i lidhjes 
së mjetit tërheqës dhe i mjetit të bashkëngjitur në kohën kur tërheq mjetin e 
bashkëngjitur, dritat jo në rregull për ndriçimin e rrugës dhe për shënimin e 
mjetit dhe sinjalizimi i parregullt ndriçues natën dhe ditën në kohën e 
dukshmërisë së zvogëluar, fshesat e parregullta të xhamit të përparmë në kohën 
e ngasjes nëpër shi dhe të reshura bore, gomat e vjetruara ose qenësisht të 
dëmtuara dhe nëse në mjet ka mekanizma të instaluara për dhënien e shenjave 
ndriçuese dhe tonike nga neni 169 i këtij ligjit rrezikon ose pengon pjesëmarrësit 
e tjerë në komunikacion ose në të cilin ngarkesa është vendosur në mënyrë të 
parregullt, përkatësisht është siguruar në mënyrë të pamjaftueshme, ose me të 
cilin transporton pa leje ngarkesën dimensionet, përkatësisht masa e së cilës i 
tejkalon dimensionet më të mëdha të lejuara, përkatësisht masën ose ngarkesën 
aksiale, do ta urdhërojë shoferin që menjëherë të ndërpres lëvizjen e mjetit dhe 
të mënjanojë parregullsinë ose ta shpie mjetin deri në vendin e caktuar ku mund 
të mënjanojë parregullsinë, përkatësisht të sigurojë lejen për transportim të 
jashtëzakonshëm.  

348.2. Në qoftë se, polici has mjetin që lëviz në rrugë në të cilën lëvizja e atij lloji mjetesh 
është e ndaluar ose lëviz pa pajisje dimërore në pjesën e rrugës dhe në kohën kur 
pajisja dimërore është e obligueshme, do t’i urdhërojë shoferit që menjëherë të 
ndërpres lëvizjen e mjetit ose të vazhdojë lëvizjen e mjetit në rrugë në të cilën lëvizja 
e atij lloji mjetesh lejohet, përkatësisht ta përdor pajisjen dimërore.  
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348.3. Polici mund ta urdhërojë shoferin që ta çojë mjetin në kontrollim teknik për të 
konstatuar parregullsitë ose ta urdhërojë në bashkëpunim me mbikëqyrësin e 
aftësuar profesional të personit juridik, i cili qeveris dhe zotëron rrugët publike, 
të bëhet kontrolli i masës së përgjithshme, i ngarkesës boshtore dhe i 
dimensioneve të mjetit. Në qoftë se në këto kontrollime konstatohet se mjeti nuk 
është në rregull teknikisht ose e tejkalon masën e lejuar apo ngarkesën boshtore 
ose fuqinë mbartëse të tërësishme a dimensionet e mjetit, shpenzimet e 
kontrollimit i heq shoferi.  

348.4. Polici do të largojë nga komunikacioni edhe mjetin që nuk është regjistruar apo 
që nuk ka targat e caktuara të regjistrimit ose që nuk i është nënshtruar në afat të 
caktuar kontrollimit teknik të rregullt a të jashtëzakonshëm ose për të cilin mjet 
nuk është vazhduar vleftëshmëria e lejes së komunikacionit.  

348.5. Në qoftë se, shoferi nuk vepron sipas urdhrit nga paragrafi 1, 2 e 3 të këtij neni, 
polici do ta largojë mjetin nga komunikacioni. Largimi i mjetit nga 
komunikacioni zgjat gjithnjë derisa të mos mënjanohen shkaqet për shkak të 
cilave është larguar mjeti.  

348.6. Shoferi është i detyruar që mjetin e larguar ta mënjanojë menjëherë nga rruga në 
vendin në të cilin nuk do të rrezikojë sigurinë e komunikacionit ose nuk do të 
pengojë rrjedhën normale të komunikacionit (në vendet e caktuara për parkim të 
mjeteve), e më së voni në afat prej 12 orësh, shoferi ka për detyrë të mënjanojë 
mjetin e larguar nga vend parkimet apo nga vende të ngjashme.  

348.7. Në qoftë se, shoferi vazhdon të drejtojë mjetin pasi që mjeti i tij është larguar 
nga komunikacioni rrugor apo nuk e mënjanon mjetin në përputhje me rregullat 
e paragrafit 6 të këtij neni, do ta largojë përsëri mjetin nga komunikacioni, ose 
në pajtim me nenin 100 të këtij Ligji do të japë urdhër për zhvendosjen e tij në 
vend tjetër.  

348.8. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 € shoferi q në 
komunikacionin rrugor drejton mjetin i cili është i larguar nga komunikacioni.  

348.9. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 300 deri 700 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni.  

 
Neni 349 

 
349.1. Polici, i cili ia ka larguar shoferit mjetin nga komunikacioni, do t’ia marrë 

përkohësisht targat e regjistrimit.  
349.2. Polici, i cili ka larguar nga komunikacioni mjetin, të destinuar për transportimin 

e materieve të rrezikshme, për shkak të kundërvajtjes nga neni 348 i këtij Ligji, 
do të marrë përkohësisht edhe certifikatën ADR të mjetit.  

349.3. Shërbimi Policor i Kosovës i cili ka marrë përkohësisht targat e regjistrimit, 
kanë për detyrë t’ia kthejnë këto shoferit kur eliminohen shkaqet për shkak të t 
cilave janë marrë.  

349.4. Në qoftë se, shoferi në afat prej 30 ditësh, nuk i mënjanon shkaqet për shkak të 
cilave mjeti është larguar nga komunikacioni dhe nuk i rimerr targat e marra të 
regjistrimit, ato do t’ia dërgojë organit, i cili mban mjetin në evidencë.  

349.5. Polici, i cili ka marrë përkohësisht targat e regjistrimit, fletëzën e tahografit ose 
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certifikatën ADR të mjetit sipas dispozitave të këtij neni, nenit 342 e nenit 348 
të këtij Ligji, ka për detyrë që për këtë shoferit t’i lëshojë vërtetim, që përmban 
emrin dhe selinë e organit, nëpunësi i të cilit i ka marrë targat e regjistrimit, 
përshkrimin tahografik ose certifikatën ADR të mjetit, llojin dhe numrin e 
regjistrimit të mjetit, emrin e organit që ka lëshuar lejen e komunikacionit, emrin 
dhe mbiemrin e pronarit të mjetit dhe adresën e tij, emrin dhe mbiemrin e 
shoferit dhe adresën e tij, arsyen e marrjes, datën, kohën, rrugën dhe vendin e 
marrjes, mënyrën dhe kohën e kthimit, si dhe vulën e organit e nënshkrimin e 
personit të autorizuar të policisë.  

 
Neni 350 

 
350.1. Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit bashku me Shërbimin 

Policor të Kosovës e formojnë shkollën “ Ngasja e sigurt “ dhe me një akt 
nënligjor përcaktojnë programin, kriteret dhe kohëzgjatjen e shkollës “ Ngasja e 
sigurt “.  

350.2. Programi i shkollës “Ngasja e sigurt “ së paku duhet të përmbaj ushtrimet e 
ngasjes së sigurt, rregullat e komunikacionit dhe të sigurisë si dhe marrëdhëniet 
ndërmjet pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor.  

 
Neni 351 

 
351.1. Shoferi i mjeteve të cilat kryejnë transportin publik (autobusëve), shoferet e 

mjeteve me masën më të madhe se 7.5 tonë, t cilët drejtimin e mjetit e kanë 
profesion themelor nuk kanë të drejtë ta kryejnë këtë veprimtari pa e dhënë 
provimin në shkollën “Ngasja e sigurt“ dhe pastaj duhet çdo pesë vite të japin 
provimin në shkollën “Ngasja e sigurt“ gjegjësisht pesë vjet prej datës së fundit 
të dhënies së provimit në shkollën “Ngasja e sigurt”.  

351.2. Personit i cili me sukses e përfundon programin e shkollës “Ngasja e sigurt“ i 
lëshohet certifikata-vërtetimi, të njëjtën duhet ta ketë me vete shoferi nga 
paragrafi 1 këtij neni, gjatë kohës së drejtimit të mjetit dhe ta tregoj me kërkesë 
të personit të autorizuar.  

351.3. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 130 €, shoferi q gjatë 
lëvizjes me mjet nuk posedon certifikatë të lëshuar nga shkolla “Ngasja e 
Sigurt”.  

351.4. Për shkelje të kësaj disopzite, dënohet me gjobë prej 650 deri 1.500 €, edhe 
organizata afariste ose institucioni publik në emër dhe brenda autorizimeve të së 
cilit ka vepruar personi i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.  

 
2. RREGULLAT E VEÇANTA PËR KUNDËRVAJTJE  

 
Neni 352 

 
352.1. Për shkelje të kësaj disopzite nga ky ligj me të cilin është shkaktuar aksident i 

komunikacionit rrugor, kryesit do ti shqiptohet dënimi me të holla me se paku, 
ne vlerën e dyfishit te dënimit më të vogël për atë kundërvajtje.  
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352.2. Për lloje te caktuara te kundërvajtjeve nga ky ligj, përveç masave te tjera te 
parapara behet edhe shqiptimi i pikëve negative.  

352.3. Maksimumi i pikëve që ka për pasojë marrjen e patentë shoferit është nëntë (9) 
pikë brenda një periudhe prej 36 muajve. Periudha në fjalë fillon të llogaritet që 
nga dita e parë e shqiptimit të pikës së parë.  

352.4. Personi nga paragrafi 3 i këtij neni mund te pajiset serish me patentë shofer 
vetëm pas kalimit të afatit për të cilën është dënuar dhe pas dhënies se provimit 
(teorik dhe praktik), për ngasje të mjetit.  

352.5. Fshirja e të gjitha pikëve negative të shqiptuara bëhet vetëm nëse brenda 3 
viteve prej ditës së shqiptimit të pikës së parë nuk është arritur maksimumi prej 
9 pikëve.  

352.6. Në qoftë se, për kundërvajtje me të cilën është shkaktuar aksidenti i 
komunikacionit rrugor është paraparë rregulla e ndalimit të drejtimit të mjetit 
motorik, atëherë do të shqiptohet dënimi në kohëzgjatje së paku tre muaj dhe i 
shqiptohen edhe dy pikë negative plotësuese.  

 
Neni 353 

 
353.1. Dënimin me të holla në vend të bërjes së kundërvajtjes e shqipton personi i 

autorizuar i cili bën mbikëqyrjen e komunikacionit rrugor.  
353.2. Pjesëmarrësi në komunikacionin rrugor i cili nuk e paguan dënimin me të holla 

në vendin e kryerjes së kundërvajtjes të shqiptuar nga ana e personit të 
autorizuar, i lëshohet urdhëresa për dënim e cila duhet të paguhet brenda 8 dite 
nga data e kryerjes së kundërvajtjes.  

353.3. Për shkak të sigurisë për kryerjen e dënimit ose masën mbrojtëse gjegjësisht për 
shkak sigurie në procesin e kundërvajtjes, personi i autorizuar mundet shtetasit 
të huaj ti marr përkohësisht pasaportën, gjegjësisht ndonjë dokument tjetër i cili 
shërben si zëvendësim për dokumentet udhëtimit deri tri ditë dhe të njëjtit i 
lëshohet vërtetimi për marrjen e dokumentit të udhëtimit.  

353.4. Masat e sigurisë të marrjes përkohësisht të patentë shoferit i shqiptohet në 
kohëzgjatje deri 30 ditë me rregulla në mënyrë dhe në raste si është paraparë me 
këtë ligj.  

353.5. Personi i autorizuar në rastet kur has në rrugë shoferin i cili nuk ka shkaktuar 
ndonjë rrezik të madh pjesëmarrësve tjerë në komunikacioni, mundet në vend të 
dënimit me të holla ti tërheq vërejtjen me shkrim. Vërejtja me shkrim nuk vlen 
për shkelje të kësaj disopzite ku janë të parapara pikët negative dhe as personit 
që brenda një viti i është shqiptuar kjo masë. Shqiptimi masës vërejtje me 
shkrim evidencohet në evidencën zyrtare.  

 
Neni 354 

 
Nëse shofer instruktori e humb të drejtën për ta drejtuar mjetin motorik, ose ju është 
shqiptuar masa e ndalimit e drejtimit të mjetet, atij gjatë asaj kohe nuk i lejohet të 
aftësoi kandidat nga lënda “ Të drejtuarit e mjetit me veprim motorik” (pjesa praktike). 
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Neni 355 
 
355.1. Organi i cili shqipton dënimin respektivisht masën mbrojtëse nga ky ligj, duhet 

për shqiptimin e dënimit, gjegjësisht për masën të informon Autoritetin 
kompetent-Departamentin e drejtësisë dhe Shërbimin Policor të Kosovës brenda 
8 ditë nga data e nxjerrjes së vendimit të plotfuqishëm. 

355.2. Për shqiptimin e masës mbrojtëse, pikët negative, masën e vërejtjes me shkrim. 
aksidentet e komunikacionit dhe pasojat e tyre, pastaj për shoferet dhe mjetet 
Shërbimit Policor të Kosovës duhet ta mbaj evidencën.  

355.3. Të dhënat e evidencës nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni mund ti shfrytëzojnë 
organet e drejtësisë, organet të cilat udhëheqin procedurat për kundërvajtje, si 
dhe Shërbimi Policor i Kosovës.  

355.4. Për evidencat e aksidenteve të komunikacionit pastaj të shoferëve dhe mjeteve 
përveç organet nga paragrafi 3 i këtij nenit mund ti shfrytëzojnë edhe 
institucionet shëndetësore, organizatat dhe organet të cilat merren me sigurinë 
në komunikacion, pastaj personat të cilët kryejnë transportin publik ose për 
nevoja personale.  

 
Neni 356 

 
356.1. Kohëzgjatja e masës mbrojtëse të ndalimit e drejtuarit të mjetit me veprim 

motorik llogaritet nga data e shqiptimit të masës mbrojtëse në patentë shofer, 
gjegjësisht në evidencën e lëshuarës së patentë shoferit në bazë të vendimit të 
plotfuqishëm të shqiptimit të asaj mase.  

356.2. Koha e cila kalohet në mbajtjen e burgut nuk llogaritet në kohëzgjatjen e masës 
mbrojtëse nga paragrafi 1 i këtij nenit.  

356.3. Shërbimi Policor Kosovës me akt nënligjor i përcakton rregullat për mënyrën e 
evidencës, përcjellën dhe evidencimin e të dhënave për kundërvajtje, masat e 
sigurisë, masat mbrojtëse, pikat negative, masat e vërejtjes me shkrim, 
aksidenteve dhe pasojat e tyre.  

 
Neni 357 

 
357.1. Ekzekutimi i masës mbrojtëse të ndalesës për drejtimin e mjetit me veprim 

motorik mund të shtyhet në kohë të caktuar, përveç kundërvajtjes nga neni 228 i 
këtij ligji, nëse organi i cili e shqipton dënimin e masës mbrojtëse vërtetohet sipas 
rrethanave në të cilën është shkaktuar kundërvajtja, a varësisht me sjelljet e tij të 
mëparshme në komunikacion dhe mund të pritet qe edhe pa kryerjen e këtyre 
masave në të ardhmen nuk do të bëj kundërvajtje në komunikacionin rrugor.  

357.2. Për vendimin e kundërvajtjeve me të cilat janë shqiptuar masat nga paragrafi 1 i 
këtij neni do të caktohet kohëzgjatja e atyre masave si dhe koha e shtyrjes se 
ekzekutimit të tyre.  

357.3. Në qoftë se, shkelësi i kësaj disopzite në afat të cilin ju ka shtyrë ekzekutimi i 
masës mbrojtëse të ndaluarit e mjetit motorik nuk bën ndonjë kundërvajtje të re 
për të cilin janë parapara masat mbrojtëse për ndalimin e drejtuarit e mjetit me 
veprim motorik, masa mbrojtëse nuk do të ekzekutohet.  
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Neni 358 
 
358.1. Shtyrja e ekzekutimit të masës mbrojtëse të ndalimit për drejtimin e mjetit 

motorik të kategorisë të caktuar do të ftohet nëse kryesi i kundërvajtjes, në afatin 
ku është shtyre ekzekutimi shkakton kundërvajtje të re për të cilën janë paraparë 
masat mbrojtëse e ndalimit për drejtimin e mjetit motorik për kategori të 
caktuar.  

358.2. Nëse organi i cili udhëheq procedurën e kundërvajtjes i shqipton kryesit të 
kundërvajtjes masën e re mbrojtëse të ndalimit për drejtimin e mjetit motorik 
dhe ftohet për shtyrjen e masës së mëparshme, i shqiptohet njëra masë mbrojtëse 
kohëzgjatja e së cilës nuk mund të jetë më e gjatë se dy vjet.  

358.3. Ekzekutimin e masës mbrojtëse nga paragrafit 2 i këtij neni nuk mund të 
shtyhet.  

358.4. Nëse shoferi kryen dy kundërvajtje përnjëherë me mjet, i shqiptohet vetëm një 
dënim i cili është i paraparë si dënim më i lartë në atë rast.  

358.5. Masa mbrojtëse e ndalimit të drejtimit të mjeteve motorike nuk mund të 
përcaktohet dhe të zbatohet në kohëzgjatje, më pak se një muaj dhe më gjatë se 
dy vite. 

358.6. Me zbatimin e pikëve negative, ndaj kryerësit të kundërvajtjes së sigurisë në 
komunikacion do të vijë deri të marrja e patentë-shoferit me të cilën masë bëhet 
ndërprerja e vlefshmërisë së patentë shoferit. 

 
Neni 359 

 
Shoferi i cili posedon patentë shoferin e vendit të huaj dhe i cili bën kundërvajtje ne 
Kosovë, në vend te shqiptimit të masës mbrojtëse të ndalimit për drejtimin e mjetit 
motorik i shqiptohet masa mbrojtëse e ndalimit të shfrytëzimit të patentë shoferit të 
vendit të huaj brenda territorit të Kosovës. 
 

Neni 360 
 
Shofer instruktori nën mbikëqyrjen e të cilit kandidati për shofer aftësohet nga pjesa 
praktike, dënohet për çdo kundërvajtje që e bën kandidati për shofer, përveç nëse nuk 
ka pasur mundësi ta parandalon kundërvajtjen e tillë. 
 

KAPITULLI XII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 361 

 
Dispozitat për kundërvajtje dhe masa mbrojtëse sipas këtij ligji janë të pa paragjykuara 
për zbatimin e kodit penal. 
 

Neni 362 
 
Të hyrat që realizohen nga shqiptimi i gjobave për kundërvajtje sipas këtij ligji brenda 
territorit të komunës, u takojnë dhe derdhen në buxhetin e komunës. 
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Pagesat e mjeteve për kundërvajtje, që bëhen përmes SHPK-ës apo vendimeve të 
gjykatave, alokohen në pajtim me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe 
përgjegjësitë 
 

Neni 363 
 
Dënimet mandatore mund të shqiptohen nga zyrtari i autorizuar i Shërbimit Policor të 
Kosovës në vendin e ngjarjes. Dënime mandatore konsiderohen të gjitha dënimet, me 
gjobë prej 15 € deri në 40 €. 
 

Neni 364 
 
Autoritetet kompetente për implementimin e dispozitave të këtij ligji nxjerrin akte 
nënligjore. 
 

Neni 365 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 3 të nenit 10 të këtij Ligji, zbatohen më së largu 
deri në fund të vitit 2007 pasi ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 366 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 7 të nenit 40 të këtij Ligji, zbatohen 6 muaj pasi 
ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 367 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 3 të nenit 39 të këtij Ligji, zbatohen 4 muaj pasi 
ligji të hyn në fuqi. 
 

Neni 368 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 3 të nenit 100 të këtij Ligji, zbatohen 1 muaj pasi 
ligji të hyn në fuqi. 
 

Neni 369 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 6 të nenit 206 të këtij Ligji mbi hartimin e 
“Informacionit Evropian” në rast të aksidentit në komunikacion, zbatohen 6 muaj pasi 
ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 370 
 
Dispozitat e parapara në nenin 231, 232 dhe 233 mbi aftësimin e kandidatëve në auto-
shkolla, zbatohen 6 muaj pasi ligji të hyn fuqi. 
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Neni 371 
 
Dispozitat e parapara në nenin 237 të këtij Ligji, mbi shënimin e mjeteve me të cilat 
bëhet aftësimi i kandidatëve nga pjesa praktike në auto-shkollë, zbatohen 3 muaj pasi 
ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 372 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 3 të nenit 250 të këtij Ligji, zbatohen 3 vite, pasi 
ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 373 
 
Dispozitat e parapara në paragrafin 1 të nenit 350 të këtij Ligji, zbatohen më së largu 
12 muaj pasi ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 374 
 
Dispozitat e parapara në këtë Ligj mbi aplikimin e “pikëve negative” si masë 
ndëshkuese, zbatohen 3 muaj pasi ligji të hyn fuqi. 
 

Neni 375 
 
375.1. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për bazat e sigurisë së 

qarkullimit në rrugë (Gazeta zyrtare e RSFJ Nr. 50/88) dhe Ligji mbi sigurinë e 
komunikacion në rrugë (Gazeta zyrtare e Kosovës nr. 5/84)  

375.2. Çdo dispozitë e Rregullores 1999/15 dhe të Rregullores 2001/29 që është në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji është e pa vlefshme.  

 
Neni 376 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/2007/33 
12.12.2007 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 36 / 25 GUSHT 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në bazë të nenit 65(1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR ARSIMIN NË KOMUNAT E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi i Ligjit 

 
1.1. Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë organizimin e institucioneve arsimore 

publike dhe ofrimin e arsimit publik në nivelet arsimore parashkollore, fillore, të 
mesëm të ulët, të mesëm të lartë dhe të lartë në komunat e Republikës së 
Kosovës.  

1.2. Asnjë dispozitë e këtij ligji nuk mund të interpretohet si pakësim apo kufizim i 
të drejtave të cilat komunitetet dhe anëtarët e tyre i gëzojnë sipas ligjit në fuqi.  

 
KREU I 

Përgjegjësitë dhe Kompetencat e Institucioneve 
të Republikës së Kosovës në Arsim 

 
Neni 2 

Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Dhënia e kompetencave për komunat apo shkollat në fushën e arsimit sipas këtij ligji 
nuk mund te interpretohet si cenim i kompetencave të Kuvendit të Republikës së 
Kosovës ndër të tjera në lidhje me: 

a) çdo çështje që hyn në fushën e arsimit, e cila nuk është në interesin lokal;  
b) formulimin e standardeve që i përkasin çështjeve që hyn në fushën e arsimit, 



 
Ligjet administrative 

 770 

pa marrë parasysh nëse çështja në fjalë influencon një çështje që është apo nuk 
është në interesin lokal.  

 
Neni 3 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës (MASHT) ka 
përgjegjësitë e mëposhtme: 

a) të zhvillojë politika dhe të hartoi e implementojë legjislacionin për zhvillimin 
e arsimit, duke përfshirë zhvillimin e arsimit te lartë dhe shkencën në Kosovë;  

b) të promovojë një sistem arsimor jo-diskriminues në të cilin respektohet e 
drejta e secilit person për arsim dhe mundësitë e shkollimit cilësor te vihen në 
dispozicion për të gjithë;  

c) të krijojë dhe menaxhojë një sistem të përgjithshëm të certifikimit për të gjithë 
mësimdhënësit në Kosovë;  

d) të përhapë arsimin jo-formal dhe arsimin për të rritur në të gjitha nivelet, duke 
përfshirë zonat e thella dhe të promovojë mundësitë e shkollimit gjatë gjithë 
jetës për të gjithë;  

e) të dizajnojë, implementojë dhe mbikëqyr forma të barasvlershme dhe efikase 
të administrimit arsimor dhe menaxhimit shkollor;  

f) të përmirësojë cilësinë, përshtatshmërinë dhe efikasitetin arsimor në të gjitha 
nivelet;  

g) të lehtësojë zhvillimin dhe përmirësimin cilësor të sistemit arsimor dhe ofrimin 
efikas të shërbimeve arsimore;  

h) të promovojë hulumtimet në lidhje me zhvillimin social, ekonomik, shkencor, 
teknologjik dhe kulturor të Kosovës;  

i) të zhvillojë një sistem gjithëpërfshirës të bibliotekave Universitare dhe 
shkollore;  

j) të promovojë një politikë përfshirëse për integrimin e personave me dobësi 
dhe aftësi të kufizuara në sistemin arsimor; dhe  

k) të promovojë pjesëmarrjen e prindërve dhe komunitetit në aktivitetet arsimore 
dhe format e duhura të partneriteteve shkollë-komunitet në nivelin lokal;  

l) inspektimin e Arsimit.  
 

KREU II 
Përgjegjësitë dhe Kompetencat e Komunave në Arsim 

 
Neni 4 

Kompetencat dhe Kompetencat e Zgjeruara të Komunave 
 
4.1. Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive, për aq sa ato i takojnë 

interesit lokal, ndërkohë që respekton standardet e përcaktuara sipas 
legjislacionit në fuqi në lidhje me dispozitat e arsimit publik parashkollor, fillor 
dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve 
arsimore, marrjen në punë, pagesën e rrogave dhe aftësimin e mësimdhënësve 
dhe administratorëve.  
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4.2. Përveç kompetencave të të referuara në Paragrafin 1 të këtij Neni, Komunave 
mund t’iu jepen kompetenca të zgjeruara në fushën e arsimit, ashtu si 
përshkruhet nga ky ligj dhe ligjet e tjera në fuqi.  

4.3. Në pajtim me Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale, komunat kanë të drejtë të 
bashkëpunojnë me komuna të tjera dhe autoritete të tjera, brenda sferës të 
kompetencave të veta në fushën e arsimit. Kjo e drejtë përfshin bashkëpunimin 
me komunat dhe institucionet në Republikën e Serbisë, duke përfshirë 
agjensionet qeveritare.  

 
Neni 5 

Kompetencat e Komunave në nivelet 0, 1, 2 dhe 3 të Arsimit Publik 
(Parashkollor, Fillor, të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë) 

 
Kompetencat e referuara në Nenin 4 të këtij ligji përfshijnë kompetencat e mëposhtme 
të veçanta komunale në arsimin publik për nivelet 0 (parashkollor), 1 (fillor), 2 (të 
mesëm të ulët) dhe 3 (të mesëm të lartë) në pajtim me udhëzimet dhe/ose procedurat 
dhe standardet e përgjithshme të shpallura nga MASHT-i: 

a) ndërtimin e objekteve shkollore në pajtueshmëri me Kapitullin 3 të këtij ligji 
dhe me ligjet e tjera në fuqi;  

b) regjistrimin dhe pranimin e nxënësve në pajtim dhe me respektimin e 
parimeve të mos-diskriminimit sipas ligjit;  

c) punësimin e mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri 
me procedurat ligjore të rekrutimit, përzgjedhjes dhe punësimit të të 
punësuarve publikë;  

d) zgjedhjen e Drejtorit dhe/ose Zëvendës Drejtorit të institucioneve edukativo- 
arsimore në pajtim me procedurat ligjore për rekrutimin e te dhe kriteret 
ligjore te përcaktuara nga MASHT-i nga një komision I caktuar nga Kuvendi 
Komunal ne te cilin dy anëtar do te jene nga Komuna dhe një nga MASHTI-i;  

e) regjistrimin, inspektimin e shëndetit publik dhe sigurisë dhe licencimin e 
institucioneve arsimore parashkollore, në pajtim me Kapitullin 4 të këtij ligji;  

f) pagesën e stafit menaxherial si dhe të personelit tjetër të punësuar në pajtim 
me legjislacionin e Kosovës;  

g) trajnimin e edukatorëve dhe stafit tjetër profesional në pajtim me udhëzimet, 
parimet dhe standardet e shpallura nga MASHT-i;  

h) mbikëqyrjen e procesit arsimor në pajtim me udhëzimet e përcaktuara nga 
MASHT-i;  

i) përgatitjen, miratimin dhe implementimin e Rregullores së Punës për shkollat, 
duke përfshirë Kodin e Mirësjelljes për stafin menaxherial, mësimdhënësit, 
personelin tjetër dhe nxënësit, si dhe masat disiplinore;  

j) raportimin të qeveritë lokale dhe MASHT-i rreth arsimit, veprimtarive 
buxhetore dhe menaxhuese për nivelin parashkollor në pajtim me 
legjislacionin komunal dhe qendror;  

k) aplikimin e këtyre funksioneve apo kompetencave të deleguara, ashtu si 
përcaktohet nga marrëveshja formale mes komunës dhe Qeverisë së 
Republikës së Kosovës;  

l) monitorimin dhe raportimin tek prindërit apo autoritetet e tjera përgjegjëse të 
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vijueshmërisë arsimore dhe sociale të nxënësve, ashtu si përcaktohet nga 
legjislacioni; dhe  

m) caktimin e shumave të participimit të prindërve për pranimin e fëmijëve në 
çerdhe dhe kopshte në pajtim me ligjet e Kosovës.  

 
Neni 6 

Përgjegjësitë Administrative të Komunave 
 
Kompetencat e referuara në Nenin 4 të këtij ligji përfshijnë përgjegjësitë e mëposhtme 
komunale administrative në arsimin publik në pajtim me udhëzimet dhe/ose procedurat 
dhe standardet e përgjithshme të shpallura nga MASHT-i: 

a) komunat ofrojnë shërbime arsimore administrative të mjaftueshme për 
funksionet e arsimit parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë 
në pajtim me ligjin;  

b) shërbimet arsimore administrative minimale përfshijnë emërimin e Drejtorit 
Komunal për departamentin/drejtoratin, i cili përbëhet nga sektori funksional 
për arsimin si dhe personel mbështetës të mjaftueshëm profesional për të kryer 
detyra e kërkuara sipas legjislacionit të Kosovës; dhe  

c) monitorimi dhe raportimi i menaxhimit dhe veprimtarive arsimore në komuna 
kryhen nëpërmjet organit administrativ komunal të identifikuar si kompetent 
për atë funksion nga Kryetari i Komunës.  

 
KREU III 

Kompetencat në Ndërtimin e Objekteve Arsimore Publike 
 

Neni 7 
Kompetencat e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

 
Kompetencat e MASHT-it në ndërtimin e objekteve shkollore përfshijnë ofrimin e 
asistencës teknike për komunat në planifikimin dhe projektimin e objekteve arsimore 
nëse kërkohet; shqyrtimin e të gjitha planeve dhe projekteve për pajtueshmëri me 
standardet e projektimit dhe ndërtimit të shkollave në Kosovë para fillimit të 
prokurimeve për shërbimet e ndërtimit; financimin dhe miratimet e ndërtimeve që 
financohen nga grantet e drejtpërdrejta të MASHT-it; dhe inspektimet para vënies në 
përdorim të objekteve të ndërtuara për pajtueshmëri me planet e miratuara dhe krijimin 
e kushteve normale për procesin arsimor dhe trajnues. 
 

Neni 8 
Kompetencat e Komunave 

 
8.1. Objektet arsimore publike mund të ndërtohen nga komuna dhe të financohen 

nga buxhetit të komunës dhe donacionet tjera.  
8.2. Kompetencat komunale në ndërtimin e objekteve arsimore përfshijnë 

identifikimin e nevojave për ndërtimin e objekteve arsimore, përcaktimin e 
vendndodhjes së objekteve dhe ofrimin e tokës komunale, përgatitjen e planit të 
implementimit, projektimin e objektit, dhënien e lejes së ndërtimit, prokurimin e 
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shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit, inspektimet e nevojshme, dhënien e 
lejeve përfundimtare për vënie në përdorim të objektit dhe krijimin e kushteve 
normale për procesin e arsimimit dhe trajnimit.  

8.3. Komuna duhet të paraqesë konfirmimin për disponueshmërinë e tokës komunale 
për ndërtim, planin e implementimit të projektit dhe projektin përfundimtar të 
shkollës jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë para datës së planifikuar për 
fillimin e prokurimit për shërbimet e ndërtimit.  

8.4. Shkollat do të kenë buxhetin e tyre të ndare nga Komuna.  
 

Neni 9 
Kompetencat që përcaktohen nga Burimet e Financimit 

 
9.1. Nëse i gjithë financimi apo një pjesë e financimit të një objekti është grant i 

drejtpërdrejtë nga MASHT-i dhe granti është i pranuar formalisht nga komuna 
për atë ndërtim: 
a) projekti i ndërtimit duhet të shqyrtohet dhe miratohet apo refuzohet nga 

MASHT-i brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh nga momenti i dorëzimit nga 
komuna dhe para fillimit të prokurimit për punimet e ndërtimit;  

b) shqyrtimi dhe miratimi i këtyre projekteve nga MASHT-i është transparent 
dhe i bazuar në pajtueshmërinë me Master Planin e Ndërtimit Arsimor apo 
ndonjë ligj pasues dhe përmbushjes së kritereve të MASHT-it për dizajnin 
dhe ndërtimin e shkollave; dhe  

c) procesi i shqyrtimit dhe miratimit nga ana e MASHT-it rishikohet në pajtim 
me legjislacionin e Kosovës.  

9.2. Nëse asnjë grant i drejtpërdrejtë nga MASHT-i nuk përdoret për të financuar të 
gjitha kostot apo një pjesë të kostove të ndërtimit për objektin arsimor, MASHT-
i mund vetëm të miratojë projektin dhe ndërtimin, në pajtim me kriteret zyrtare 
të MASHT-it për dizajnin dhe ndërtimin e shkollave. 

 
KREU IV 

Licencimi dhe Regjistrimi i Mësimdhënësve dhe Licencimi i institucioneve 
 

Neni 10 
Licencimi, Regjistrimi dhe Punësimi i Mësimdhënësve 

 
10.1 Mësimdhënësit mund të regjistrohen dhe punësohen vetëm nëse ata plotësojnë 

kriteret dhe standardet arsimore të caktuara me ligj.  
10.2 MASHT-i organizon proces të para regjistrimit në shkallë vendi, duke u bazuar 

në kritere të drejta dhe transparente për të krijuar listën e mësimdhënësve të 
licencuar të mësimdhënësve të ardhshëm, kjo listë azhurnohet për çdo vit.  

10.3 Të gjithë mësimdhënësit e ardhshëm të cilët janë të para regjistruar licencohen 
nga MASHT-i.  

10.4 Pas krijimit të procesit të para regjistrimit dhe licencimit në shkallë vendi, dhe 
pas publikimit të listë së pare të hapur, komunat mund të regjistrojnë dhe 
punësojnë vetëm kandidatët, të cilët janë të përfshirë në listën e caktuar në 
paragrafin 2 të këtij neni.  
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10.5 Procesi i licencimit i përcaktuar në këtë nen, i kushton vëmendje të veçantë 
nevojave të komuniteteve të cilat nuk janë shumicë në Kosovë, përfshirë edhe 
mundësinë efektive për dërgimin e mësimdhënësve nga shtetet e huaja.  

 
Neni 11 

Licencimi i Arsimit 
 
11.1. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë licencohen në pajtim me kriteret dhe 

standardet e caktuara me ligj. Institucionet publike arsimore licencohen nga 
komuna para fillimit të funksionimit të tyre.  

11.2. Komunat lëshojnë licenca të biznesit vetëm për institucionet arsimore private në 
mënyrë te njëjtë sikur licencat tjera të biznesit sipas dispozitave të ligjit për 
Financat e Pushtetit Lokal të Kosovës. Komunat para lëshimit të licencës për 
biznes për objektet edukativo-arsimore private në territorin e tyre kërkojnë 
dokumente që dëshmojnë regjistrimin dhe licencimin nga MASHT-i si 
institucion edukativo-arsimor.  

11.3. Komunat pas marrjes së një vendimi me shkrim nga ana e MASHT-it lëshojnë 
vendime administrative të cilat japin, mohojnë apo anulojnë licencimin e çdo 
institucioni edukativo-arsimor publik.  
a) MASHT-i e dorëzon njoftimin për mendimin e tij tek komuna dhe 

institucioni që e ka bërë kërkesën brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh pas 
dorëzimit të kërkesës për mendim nga komuna.  

b) Komuna informon institucionin që e ka bërë kërkesën për vendimin e saj jo 
më vonë se 60 ditë pasi ta pranoje pranon mendimin nga ana e MASHT-it.  

11.4. Në të gjitha rastet kur vendimi i komunës dallon nga mendimi i MASHT-it, 
komuna duhet t’i ofroj MASHT-it dhe institucionit që e ka bërë kërkesën sqarim 
të hollësishëm me shkrim për arsyet e vendimit të saj; dhe  

11.5. Nëse komuna nuk e informon institucionin që e ka bërë kërkesën brenda 60 
(gjashtëdhjetë) ditësh, siç kërkohet në paragrafin 3 b të këtij neni, mendimi i 
MASHT-it vlerësohet të jetë vendim përfundimtar për licencimin e Institucionit 
edukativo-arsimor.  

 
KREU V 

Arsimimi në Gjuhën Serbe 
 

Neni 12 
Arsimimi në Gjuhën Serbe 

 
12.1. Komunat kanë kompetenca për krijimin e kushteve për ofrimin e shërbimeve 

edukativo-arsimore në gjuhën serbe.  
12.2. Shkollat të cilat japin mësim në gjuhën serbe mund të përdorin plan programe 

apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit e Republikës së Serbisë 
pas njoftimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës 
së Kosovës.  

12.3. Plan programet apo tekstet shkollore përkatëse të Republikës së Serbisë nuk do 
të përdoren për mësimdhënie para njoftimit të MASHT-it; nëse pas këtij 
njoftimi, MASHT-i brenda tre muajve nuk paraqet ndonjë kundërshtim (në 
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mënyrë që t’i ofrohet kohë e mjaftueshme Ministrisë të shqyrtoj plane programet 
apo tekstet shkollore në fjalë), ai material mund të përdoret.  

12.4. Në rast të paraqitjes se kundërshtimit nga ana e MASHT-it për përdorimin e 
ndonjë plan programi apo teksti shkollor të caktuar në gjuhën serbe, çështja i 
dërgohet komisionit të pavarur, i cili themelohet në bazë të nenit 13 të këtij ligji, 
për të shqyrtuar plan programin apo librin shkollor në fjalë, për të siguruar 
përputhshmërinë e tij me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe 
legjislacionin në fuqi. Plan programi mësimor i caktuar ose teksti shkollor nuk 
mund të përdoren për mësimdhënie pa vendosur komisioni i pavarur.  

 
Neni 13 

Komisioni i Pavarur 
 
13.1. Komisioni i pavarur për shqyrtimin e materialeve mësimore në gjuhën serbe 

përbëhet nga shtatë (7) anëtarë: 
a) tre (3) përfaqësues nga MASHT-i;  
b) tre (3) përfaqësues të zgjedhur nga kuvendi i Republikës së Kosovës, të cilët 

që mbajnë ulëset e rezervuara apo garantuara për komunitetin serb të 
Kosovës; dhe  

c) një (1) anëtar ndërkombëtar, i zgjedhur nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombë-
tar dhe përfaqëson atë.  

13.2. Vendimet e Komisionit merren me shumicë votash..  
13.3. Kryesimi i Komisionit bëhet përmes rotacionit në mes të përfaqësuesit të 

zgjedhur nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që mbajnë ulëse të rezervuara apo 
të garantuara për komunitetin serb të Kosovës dhe përfaqësuesit të zgjedhur nga 
MASHT-i çdo vit.  

 
Neni 14 

Kompetencat e Zgjeruara të Komunës së Mitrovicës Veriore 
 
Kompetencat e poshtëshënuara janë kompetencat komunale për arsimin e lartë në 
Mitrovicën Veriore: 

a) Universiteti i Mitrovicës Veriore është institucion publik autonom i arsimit të lartë;  
b) Universiteti miraton statutin që saktëson organizimin dhe qeverisjen e 

brendshëm të tij si dhe procedurat dhe ndërveprimin me autoritetet publike, në 
pajtim me legjislacionin kornizë qendror të Republikës së Kosovës, i cili do të 
shqyrtohet nga një komision i pavarur: 
(i) komisioni i pavarur përbëhet prej shtatë (7) anëtarëve:  
(ii) tre (3) përfaqësues të përzgjedhur nga MASHT-i;  
(iii) tre (3) përfaqësues të zgjedhur nga universiteti; dhe  
(iv) një (1) anëtar ndërkombëtar, i përzgjedhur nga Përfaqësuesi Civil 

Ndërkombëtar, i cili e përfaqëson edhe atë.  
(v) komisioni i merr vendimet me shumicë votash;  
(vi) kryesimi i komisionit bëhet përmes rotacionit në mes të përfaqësuesit të 

zgjedhur nga Universiteti dhe një përfaqësues i përzgjedhur nga MASHT-i. 
c) Vendimet për pajtueshmërinë e statutit me legjislacionin kornizë qendror, 

standardet dhe praktikat më të mira evropiane si dhe për çështjet që kanë të 
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bëjnë me akreditimin e universitetit brenda sistemit universitar te Kosovës 
merren nga komisioni i pavarur i themeluar sipas nenit 14b të këtij ligji;  

d) Komuna e Mitrovicës Veriore ka kompetencat për këtë universitetin publik në 
gjuhën serbe, në pajtim me ligjin në fuqi të Republikës së Kosovës;  

e) Universiteti do të ketë Bordin e përbërë nga nëntë (9) anëtarë, nga të cilët dy 
do të caktohen nga komuna dhe pesë (5) do të zgjidhen nga fakulteti apo nga 
organi i studentëve të Universitetit dhe dy (2) anëtarët tjerë do të zgjidhen në 
mënyrën e përcaktuar në statutin e Universitetit;  

f) Komuna gjithashtu do të sigurojë që Universiteti të ketë objekte dhe financim 
adekuat për veprimtarinë e tij nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe 
burimet e tjera institucionale. Fondet për universitetin nga Republika e Serbisë 
duhet të jenë transparente dhe të bëhen publike, në pajtim me ligjet e Kosovës;  

g) Veprimet dhe burimet buxhetore që i ofrohen Universitetit të Mitrovicës 
Veriore duhet të jenë në pajtim me ligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe 
ligjin për Vetëqeverisje Lokale, në legjislacionin që hyn në fuqi deri më 1 
janar 2009; dhe  

h) Komuna e Mitrovicës Veriore mund të bashkëpunojë me çdo komunë tjetër 
për drejtimin e universitetit.  

 
KREU VI 

Dispozitat Kalimtare dhe Përfundimtare dhe Hyrja në Fuqi 
 

Neni 15 
Dispozitat Kalimtare dhe Përfundimtare 

 
15.1. Institucionet e qeverisjes lokale harmonizojnë Statutet dhe Rregulloret e aplikueshme 

me dispozitat e këtij ligji Brenda 6 (gjashtë) muajsh nga hyrja e tij në fuqi.  
15.2. Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, zhvleftësohen të gjitha dispozitat ligjore që janë 

në kundërshtim me këtë Ligj.  
 

Neni 16 
Mjetet Juridike 

 
Kundër çdo veprimi apo mosveprimi të ndërmarr nga ndonjë autoritet sipas këtij ligji 
pala e interesuar ka te drejte ankese ne procedurën administrative apo gjyqësore. 
 

Neni 17 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-068 
21 Maj 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 30 / 15 QERSHOR 2008 
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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:  



 
Ligjet administrative 

 780 

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.  
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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. 03/L-089 
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KUFIJTË 

ADMINISTRATIV KOMUNAL, LIGJIT PËR AGJENCINË KOSOVARE TË 
PRIVATIZIMIT, LIGJIT PËR ARSIMIN NË KOMUNAT E REPUBLIKËS SË 

KOSOVËS, LIGJIT PËR FESTAT ZYRTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, 
LIGJIT PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË, LIGJIT PËR 

AZIL DHE LIGJIT PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR DHE KONTROLLIN 
E KUFIRIT SHTETËROR 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65(1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KUFIJTË 
ADMINISTRATIV KOMUNAL, LIGJIT PËR AGJENCINË KOSOVARE TË 

PRIVATIZIMIT, LIGJIT PËR ARSIMIN NË KOMUNAT E REPUBLIKËS SË 
KOSOVËS, LIGJIT PËR FESTAT ZYRTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, 

LIGJIT PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË, LIGJIT PËR 
AZIL DHE LIGJIT PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR DHE KONTROLLIN 

E KUFIRIT SHTETËROR 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Nenet në vijim, 
a) Neni 19 i Ligjit për kufijtë administrativ komunal, nr. 03/L-041,  
b) Neni 32 i Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit 03/L-067,  
c) Neni 17 i Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës 03/L-068,  
d) Neni 9 i Ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës 03/L-064,  
e) Neni 45 i Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë 03/L-063,  
f) Neni 73.1 i Ligjit për Azil 03/L-066, dhe  
g) Neni 38 i Ligjit për menaxhimin e integruar dhe kontrollin e kufirit shtetëror 

ndryshohen si në poshtë:  
Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
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Neni 2 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-089 
13 qershor 2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 31 / 15 QERSHOR 2008 
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LIGJI Nr. 2004/19 
PËR AKADEMINË E SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS 

 
Përmbajtja 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë 
(Kreu 5.1.(d); 9.1.26); 
 
Duke u nisur nga interesi i përgjithshëm që ka Akademia e Shkencave dhe e Arteve të 
Kosovës për zhvillimin e shkencës dhe arteve; 
 
Duke e përkufizuar veprimtarinë e shkencës dhe arteve si veprimtari me interes publik 
e kombëtar;  
 
Duke i konsideruar institucionet e Kosovës përgjegjëse për krijimin e kushteve për 
realizimin e veprimtarisë shkencore dhe të arteve 
 
miraton në vijim: 
 
LIGJI PËR AKADEMINË E SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS 

 
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
1.1. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (Akademia) është institucioni 

më i lartë i shkencës dhe i artit në Kosovë i themeluar nga Kuvendi i Kosovës.  
1.2. Për punën e vet Akademia i përgjigjet Kuvendit të Kosovës.  
 

Neni 2 
 

a) Akademia është institucion i mëvetësishëm në fushën e shkencës dhe të artit.  
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b) Veprimtaria e Akademisë është veprimtari e interesit të veçantë publik e 
kosovar.  

c) Interesi publik e kosovar i Akademisë shprehet në ushtrimin e veprimtarisë së 
saj në fushën e shkencës dhe të artit, që përfshin kultivimin, nxitjen dhe 
zhvillimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë artistike.  

 
Neni 3 

 
a) Selia e Akademisë është në Prishtinë.  
b) Akademia ka emblemën e vet.  

 
Neni 4 

 
Akademia është person juridik publik me të drejta, detyra dhe përgjegjësi të 
përcaktuara me këtë Ligj dhe të konkretizuara me Statutin e Akademisë dhe me aktet 
normative të tjera të veçanta të saj. 
 

Neni 5 
 
Puna e Akademisë financohet nga buxheti i Kosovës. 
 

II. DISPOZITA TË VEÇANTA 
 

Neni 6 
 
Qëllimet e Akademisë: 
Akademia nxit, zhvillon dhe avancon mendimin shkencor dhe krijimtarinë artistike, 
nëpërmjet: 

a) pjesëmarrjes në formimin e politikave të veprimtarisë shkencore dhe të 
krijimtarisë artistike;  

b) vlerësimit të gjendjes ekzistuese dhe propozimit të masave për avancimin e 
mendimit shkencor dhe ngritjen e cilësisë së krijimtarisë artistike;  

c) shqyrtimit të problematikës së përgjithshme nga fushat e veprimtarisë 
shkencore dhe të krijimtarisë artistike;  

d) organizimit të punës kërkimore-shkencore me karakter teorik e praktik në 
fusha të ndryshme të dijes dhe të arteve përmes tubimeve, tryezave, 
këshillimeve, simpoziumeve, konferencave shkencore dhe formave përkatëse 
të shprehjes së krijimtarisë artistike, si ekspozitave, koncerteve etj.  

e) botimit të publikimeve të veta të rregullta dhe periodike nga fusha e shkencës 
dhe e artit;  

f) bashkëpunimit të brendshëm dhe të jashtëm, së bashku me UNMIK-un, nga 
fusha e shkencës dhe e artit;  

g) krijimit të kushteve për depërtimin e mendimit shkencor dhe të krijimtarisë 
artistike jashtë kufijve të vendit;  

h) përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës të anëtarëve të Akademisë, 
dhe  
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i) ndërmarrjes së veprimeve të tjera të interesit të veçantë për Kosovën dhe 
popullatën e saj, e në mbështetje të së drejtës dhe të detyrimit të Akademisë 
për të qenë institucion sugjerues dhe këshillues për zhvillimin e shkencës dhe 
të artit në Kosovë, në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit.  

 
Neni 7 

 
Me qëllim të avancimit të punës kërkimore-shkencore dhe artistike me interes të 
përgjithshëm për shkencën dhe për artin në Kosovë Akademia themelon seksionet e 
Akademisë, bërthama të studimit, njësi shkencore e artistike dhe qendra studimore. 
 

Neni 8 
 
Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e Akademisë burojnë nga qëllimet e përgjithshme 
të saj dhe ato përfshijnë veçanërisht: 

a) planifikimin e punës kërkimore-shkencore dhe artistike në përputhje me 
mundësitë e saj për realizimin e tyre;  

b) gatishmërinë e Akademisë për pranimin e anëtarëve të rinj në përputhje me 
standardet më të larta të veprimtarisë shkencore dhe të krijimtarisë artistike;  

c) bashkëpunimin e rregullt, së bashku me UNMIK-un, me akademitë simotra në 
rajon, në Evropë e më gjerë, si dhe  

d) me organizata shkencore ndërkombëtare me qëllim të komunikimit të 
ndërsjellë shkencor e artistik dhe për një integrim në rrjedhat botërore të 
shkencës;  

e) realizimin e projekteve me qëllim të ndërtimit të strategjive të zhvillimit të 
gjithëmbarshëm të Kosovës dhe të zbatimit praktik të tyre;  

f) Të punohet në projekte, punën në projekte të përbashkëta me institucionet e 
ngjashme, me qëllim të ruajtjes, mbrojtjes dhe zhvillimit të vlerave kulturore e 
trashëgimive gjuhësore të të gjitha bashkësive në Kosovë;  

g) punën në projekte të përbashkëta për studimin dhe zhvillimin e kulturave në 
Kosovë, dhe  

h) të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të saktësuara në Statutin e 
Akademisë dhe aktet normative të tjera të veçanta të saj. 

 
III. ORGANIZIMI I AKADEMISË 

 
Neni 9 

 
9.1. Aktiviteti shkencor e artistik në Akademi zhvillohet në kuadër të seksioneve, të 

bërthamave të studimit shkencor, të njësive shkencore e artistike dhe të qendrave 
të tjera studimore.  

9.2. Seksionet janë bartëse të të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive të Akademisë 
për fushat shkencore e artistike për të cilat janë themeluar.  

9.3. Në seksionet e Akademisë veprojnë anëtarët e rregullt dhe korrespondentë të 
fushave përkatëse shkencore e artistike.  

9.4. Secili anëtar i rregullt dhe korrespondent i Akademisë mund t’i takojë vetëm një 
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seksioni të një fushe apo njësie përkatëse shkencore a artistike.  
9.5. Punën e seksionit e drejton Sekretari i seksionit.  
9.6. Punën e njësive shkencore ose artistike dhe të qendrave të tjera studimore e 

drejton Drejtori ose organi përkatës drejtues.  
9.7. Organizimi dhe puna e seksioneve dhe njësive, përkatësisht qendrave të tjera 

studimore të Akademisë më detajisht rregullohen me Statutin e Akademisë dhe 
me aktet e veçanta normative.  

 
Neni 10 

 
Organet e Akademisë janë: Kuvendi, Kryesia dhe Kryetari i Kuvendit. 
 

Neni 11 
Kuvendi i Akademisë 

 
11.1. Kuvendi i Akademisë është organi më i lartë i qeverisjes së saj.  
11.2. Kuvendin e Akademisë e përbëjnë të gjithë anëtarët e rregullt dhe 

korrespondentë të saj.  
11.3. Në punën e Kuvendit të Akademisë mund të marrin pjesë edhe anëtarët e 

jashtëm të saj, pa të drejtë vote.  
11.4. Seancën e Kuvendit të Akademisë e konvokon Kryesia e Akademisë, vetë ose 

me propozimin e më së paku dy seksioneve të Akademisë apo të 10 anëtarëve të 
rregullt dhe korrespondentë të Akademisë.  

 
Neni 12 

 
Kuvendi i Akademisë: 

a) miraton Statutin e Akademisë;  
b) miraton udhëzime dhe procedura të ndryshme që rregullojnë marrëdhënie të 

caktuara nga veprimtaria e Akademisë;  
c) miraton programin e punës të Akademisë;  
d) miraton Planin Financiar dhe Llogarinë Përfundimtare të Akademisë;  
e) zgjedh anëtarët e rregullt dhe korrespondentë të Akademisë;  
f) zgjedh dhe shkarkon Kryetarin, Nënkryetarin dhe Sekretarin e përgjithshëm të 

Akademisë, dhe  
g) verifikon zgjedhjen e sekretarëve të seksioneve të Akademisë;  
h) kryen dhe detyra të tjera që përcaktohen me këtë Ligj dhe me Statutin e 

Akademisë. 
 

Neni 13 
 
13.1. Kuvendi i Akademisë mund të mblidhet dhe të vendosë nëse në të është e 

pranishme shumica e anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të Akademisë.  
13.2. Për miratimin e Statutit të Akademisë, për zgjedhjen e Kryetarit, të Nënkryetarit 

dhe të Sekretarit të përgjithshëm të Akademisë, për verifikimin e zgjedhjes së 
sekretarëve të seksioneve të Akademisë, si dhe për zgjedhjen e anëtarëve 
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korrespondentë dhe të anëtarëve të jashtëm të Akademisë, është e nevojshme 
shumica e votave të të gjithë anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të 
Akademisë.  

13.3. Për zgjedhjen e anëtarëve të rregullt është e nevojshme shumica e votave të të 
gjithë anëtarëve të rregullt të Akademisë.  

 
Neni 14 

Kryesia e Akademisë 
 
14.1. Kryesinë e Akademisë e përbëjnë: Kryetari, Nënkryetari, Sekretari i 

përgjithshëm dhe sekretarët e seksioneve të Akademisë.  
14.2. Kryesia e Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Akademisë.  
14.3. Kryesia zbaton vendimet e Kuvendit të Akademisë dhe qëndrimet e tij.  
 

Neni 15 
Kryetari i Akademisë 

 
15.1. Kryetari i Akademisë e përfaqëson dhe e prezanton Akademinë.  
15.2. Kryetari i Akademisë përgjigjet për ligjshmërinë e punës të Akademisë.  
15.3. Kryetari i Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Akademisë, 

ndërsa në kuadër të të drejtave dhe detyrave të Kryesisë së Akademisë, i 
përgjigjet Kryesisë.  

 
IV. ANËTARËT E AKADEMISË 

 
Neni 16 

 
16.1. Akademia ka anëtarë të rregullt, anëtarë korrespondentë, anëtarë të jashtëm dhe 

anëtarë nderi.  
16.2. Të qenët anëtar i Akademisë është i përjetshëm.  
 

Neni 17 
 
17.1. Anëtarë të rregullt dhe anëtarë korrespondentë të Akademisë mund të zgjedhën 

punonjës të shkencës dhe të artit për të arritura të veçanta në fushat e shkencës 
dhe të artit.  

17.2. Vetëm anëtarët e rregullt të Akademisë kanë të drejtë ta bartin titullin “Akademik”.  
17.3. Anëtarë të rregullt të Akademisë mund të zgjedhën punonjës të shkencës dhe të 

artit, banor me vendbanim në Kosovës, veprat e të cilëve paraqesin realizime 
kulmore në fushat e shkencës a të artit dhe janë me peshë në vend dhe jashtë tij.  

 
Neni 18 

 
Anëtarë korrespondentë të Akademisë mund të zgjedhën punonjës të shkencës a të 
artit, banor me vendbanim në Kosovës, të cilët kanë krijuar vepra shkencore dhe 
artistike të një rëndësie të veçantë. 
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Neni 19 
 
Anëtarë të jashtëm të Akademisë mund të zgjedhën punonjësit e shkencës a të artit që 
jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit, por të cilët kanë krijuar vepra të rëndësishme me 
vlerë për Kosovën ose me vlerë të përgjithshme për shkencën dhe artin. 
 

Neni 20 
 
Anëtarë nderi të Akademisë mund të zgjedhën krijues të shquar të shkencës a të artit, 
që nuk janë shtetas të Kosovës, por të cilët me realizimet e veta janë bërë përgjithësisht 
të njohur për shkencën a artin dhe të cilët kanë dhënë ndihmesë për Kosovën. 
 

Neni 21 
 
Procedura e propozimit, e votimit dhe e zgjedhjes së anëtarëve të Akademisë 
përcaktohet me Statutin dhe aktet e tjera normative të Akademisë. 
 

Neni 22 
 
Zgjedhjet për anëtarë të Akademisë bëhen për çdo katër vjet. 
 

Neni 23 
 
Me zgjedhjen për anëtarë të rregullt dhe korrespondentë, anëtarët e Akademisë gëzojnë 
të drejta dhe marrin detyra dhe përgjegjësi, të përcaktuara me këtë Ligj dhe me Statutin 
e Akademisë. 
 

Neni 24 
 
24.1. Anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të Akademisë banor me vendbanim në 

Kosovës u takon shpërblimi i përhershëm mujor.  
24.2. Anëtarëve të Kryesisë përkatësisht: Kryetarit, Nënkryetarit, Sekretarit të 

përgjithshëm dhe sekretarëve të seksioneve u takon shpërblimi mujor për 
funksionet që i kryejnë.  

24.3. Kriteret dhe shuma e shpërblimit të përhershëm mujor për anëtarët e rregullt dhe 
korrespondentë të Akademisë si dhe për anëtarët e Kryesisë së Akademisë 
caktohen me vendim të posaçëm të Kryesisë së Akademisë.  

 
V. SHËRBIMET ADMINISTRATIVE PROFESIONALE E TEKNIKE 

 
Neni 25  

 
25.1. Shërbimet administrative, profesionale e teknike i kryen Administrata e Akademisë.  
25.2. Administratën e Akademisë e udhëheq Sekretari i Akademisë.  
25.3. Sekretari i Akademisë zgjedhet me konkurs për katër vjet dhe mund të 

rizgjedhet.  
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25.4. Për punën e vet Sekretari i përgjigjet Kryetarit dhe Kryesisë së Akademisë.  
 

VI. MJETET E AKADEMISË 
 

Neni 26 
 
26.1. Mjetet themelore dhe financiare për punën e Akademisë sigurohen nga buxheti i 

Kosovës, në zë të veçantë. 
26.2. Me mjetet nga buxheti i Kosovës sigurohen puna e seksioneve e njësive dhe 

qendrave të tjera studimore të Akademisë, puna e organeve të qeverisjes të 
Akademisë, bashkëpunimi i jashtëm i Akademisë, veprimtaria e rregullt botuese 
dhe periodike e Akademisë, pasurimi i bibliotekës së Akademisë, shpërblimet e 
përhershme mujore të anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë të Akademisë, 
shpërblimet për kryerjen e funksioneve të caktuara në Akademi, pagat e 
përhershme mujore për të punësuarit në shërbimet administrative profesionale e 
teknike dhe të mirëmbajtjes së Akademisë.  

26.3. Financimi i projekteve të Akademisë bëhet në bazë të konkurseve të shpallura.  
26.4. Akademia mund të sigurojë mjete edhe nga donacionet dhe sponsorizimet dhe 

ato mjete mund t’i përdorë për veprimtarinë plotësuese të saj.  
26.5. Akademia mund të sigurojë mjete të tjera plotësuese për punën kërkimore-

shkencore e artistike të anëtarëve të saj të rregullt dhe korrespondentë përmes 
aktiviteteve të veta, marrëveshjeve të ndërsjella kërkimore-shkencore e artistike 
dhe përmes donacioneve e dhuratave ose mbi ndonjë bazë tjetër juridikisht të 
lejueshme.  

 
Neni 27 

 
Akademia është pronare e pasurisë të cilën e disponon. 
 

VII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 28 
 
Akademia duhet të harmonizojë organizimin dhe punën e saj, Statutin dhe aktet e tjera 
normative të Akademisë, me dispozitat e këtij Ligji brenda gjashtë muajve nga hyrja e 
tij në fuqi. 
 

Neni 29 
 
Kryetari, Nënkryetari, Sekretari i përgjithshëm dhe sekretarët e seksioneve të 
Akademisë i kryejnë funksionet e veta deri me kalimin e kohës mandatore për të cilën 
janë zgjedhur. 
 

Neni 30 
 
Ditën që hyn në fuqi ky Ligj, pushon së ekzistuari ligji i mëparshëm i Akademisë. 
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Neni 31 
 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e miratimit në Kuvend dhe nënshkrimit të tij nga PSSP-ja. 
 
UNMIK/REG/2004/25 
28.07.2004 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 25 / 01 QERSHOR 2008 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1 (d) dhe 9.1.26 (a) të Korniz s 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 p rmir simin e 
edukimit parashkollor; 
 
Miraton: 
 

LIGJIN MBI EDUKIMIN PARASHKOLLOR 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Përkufizimet: 
 

Neni 1 
 
Edukimi parashkollor i referohet edukimit të hershëm nga edukatorët e njohur për 
fëmijët e moshës parashkollore. 
Edukimi i fëmijëve me nevoja të veçanta i referohet edukimit t posaçëm të tyre q 
kanë ngecje ose dëmtime shqisore, dëmtime fizike, v shtir si në të nx n, çrregullime 
sociale, emocionale dhe n komunikim. 
Gjithëpërfshirja (shih Konventa e të Drejtave të Fëmijës, neni 2) - Shtetet palë 
angazhohen të respektojnë të drejtat e përmendura në këtë Konventë dhe t’ia garantojnë 
ato çdo fëmije, që përfshihet në juridiksionin e tyre, pa asnjë lloj dallimi, pavarësisht 
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nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik ose çdo opinion tjetër, nga origjina 
kombëtare, etnike ose shoqërore, pasuria, paaftësia, prejardhja familjare apo çdo 
gjendje tjetër e fëmijës ose prindërve të tij ose përfaqësuesve të tij ligjorë. 
Institucione parashkollore mund të definohen objektet apo shtëpitë e konventuara të 
cilat janë të ndërtuara në mënyrë speciale për të ofruar programe parashkollore dhe të 
cilat plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëve deri në regjistrimin 
e tyre në shkollë fillore. Këto institucione ofrojnë shërbime të cilat janë me orar të 
plotë, gjysmë orari dhe mund të zgjatet orari edhe gjatë shërbimit të mbrëmjes. 
Institucione tjera parashkollore, këtu hyjnë të gjitha institucionet tjera parashkollore, 
pos atyre publike d.m.th institucionet parashkollore private, Qendrat me Bazë në 
Komunitet etj. 
Mbrojtja e fëmijëve (shih Konventa e të Drejtave të Fëmijës, neni 19) 
- Shtetet palë marrin të gjitha masat legjislative, administrative, shoqërore dhe 
edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja 
ose keqtrajtimi, braktisja apo mospërfillja, nëpërkëmbja apo shfrytëzimi, përfshirë 
abuzimin seksual, për sa kohë që ai është nën ruajtjen e prindërve të tij, ose të njërit 
prej tyre, të përfaqësuesit ose të përfaqësuesve të tij ligjorë ose të çdo personi tjetër të 
cilit i është besuar. 
Pjesëmarrja e prindërve i referohet involvimit të prindërve në aranzhimet e bëra nga 
institucionet parashkollore për të ndihmuar dhe kontribuar prindërit në efektivitetin e 
vendimeve në edukimin e fëmijëve të tyre, aktivitetet të cilat mbështesin 
planprogramin e atyre të cilët asistojnë në veprimin e institucioneve parashkollore. 
Programet e edukimit parashkollor i referohen shërbimeve për edukim dhe zhvillim 
të hershëm të ofruara në institucione parashkollore publike, paralele parafillore, 
institucione tjera parashkollore e familje. 
Standardet e edukimit parashkollor i referohen udhëzimeve të vendosura nga 
MASHT-i të cilat paraqesin kërkesat esenciale për ofrimin e edukimit parashkollor në 
Kosovë. 
 

Neni 2 
 
2.1. Edukimi parashkollor është hallkë përbërëse e sistemit unik të edukimit dhe 

arsimit në Kosovë.  
2.2. Edukimi parashkollor përfshin fëmijët deri me regjistrimin e tyre në shkollën 

fillore.  
2.3. Përfshirja e fëmijëve në edukim parashkollor rregullohet me udhëzim administrativ.  
2.4. Vijimi i edukimit parashkollor është vullnetar.  
 

Qëllimet e edukimit parashkollor 
 

Neni 3 
 
Qëllimet e ligjit për edukim parashkollor janë rregullimi normativ institucional i 
edukimit parashkollor në institucionet parashkollore, përmes të cilave do të arrihet: 

a) Të inkurajohet aftësia që të kuptohet dhe të pranohet vetvetja dhe të tjerët;  
b) Të inkurajohet aftësia për bashkëbisedime, të pranohen ndryshimet dhe të 

marrin pjesë në grupe;  
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c) Të inkurajohet aftësia për të identifikuar emocionet dhe të nxiten në shprehjen 
dhe manifestimin e përjetimeve emocionale;  

d) Të inkurajohet kërshëria, shpirti hulumtues, intuita dhe imagjinata dhe të 
zhvillohet mendimi i pavarur;  

e) Të inkurajohet zhvillimi gjuhësor dhe i komunikimeve tjera për përdorimin 
efikas dhe kreativ të gjuhës, që më vonë të ndihmojë në lexim dhe shkrim;  

f) Të inkurajohet aftësia dhe shprehja artistike;  
g) Të transferohet dituria në fusha të ndryshme të shkencës dhe jetës së 

përditshme; 
h) Të inkurajohet zhvillimi trupor dhe psikik;  
i) Të inkurajohet pavarësia e fëmijëve në higjienën personale dhe në kujdesin e 

shëndetit të tyre;  
j) Të inkurajohet raporti pozitiv ndaj mjedisit jetësor dhe vetëdijesimi për 

mjedisin ekologjik.  
 

Parimet e edukimit në institucionet parashkollore 
 

Neni 4 
 
Edukimi në institucionet parashkollore do të bazohet në këto parime: 

a) Barazia;  
b) Gjithë përfshirja;  
c) Demokracia;  
d) Autonomia e personelit;  
e) Profesionalizmi dhe përgjegjësia;  
f) Mundësitë e barabarta për fëmijët dhe prindërit, duke marrë parasysh 

ndryshimet në mes të fëmijëve;  
g) E drejta për të qenë ndryshe;  
h) Zhvillimi i gjithanshëm i personalitetit t f mij ve.  

 
Gjuha 
Neni 5 

 
5.1. Në institucionet parashkollore, edukimi parashkollor do të bëhet në gjuhën 

shqipe.  
5.2. Në vendbanimet me popullsi të përzier institucionet parashkollore do të ofrojnë 

edukim edhe në gjuhën e minoriteteve konform dispozitave kushtetuese dhe 
ligjeve të veçanta.  

 
Fëmijët me nevoja të veçanta 

 
Neni 6 

 
6.1. Edukimi parashkollor është e drejtë e të gjithë fëmijëve përfshirë këtu edhe ata 

me nevoja të veçanta, i cili do të realizohet në përputhje me këtë ligj dhe me 
akte nënligjore.  



 
Ligjet administrative 

 802 

6.2. Në pajtim me këtë ligj, fëmijët me nevoja të veçanta përfshijnë edhe fëmijë me 
dëmtime mentale, të verbër dhe fëmijë me dëmtime të shikimit, të shurdhër dhe 
ata me dëmtime të dëgjimit, fëmijët me dëmtime në të folur, fëmijët me 
dëmtime motorike dhe me çrregullime të sjelljes dhe emocioneve, f mij t me 
dëmtime t kombinuara dhe fëmijët tjerë në rrezik për të qenë në pozitë të 
pafavorshme arsimore, të cilëve u duhen instruksione të ndara me ndihmë 
profesionale shtesë ose programe speciale.  

 
Krijimi i kushteve për vendosje të fëmijëve në institucionet parashkollore 

 
Neni 7 

 
7.1. Kur në rrethin e vendbanimit të fëmijëve, nuk ka institucione parashkollore, 

komuniteti ka të drejtë të vetorganizohet në përputhje me këtë ligj, për të ofruar 
shërbime të edukimit parashkollor. Në mbështetje të këtyre organizimeve të 
komunitetit, institucionet përgjegjëse të edukimit parashkollor të komunës 
përkatëse, duhet të synojnë të gjejnë mundësi për të përkrahur këto iniciativa. 
Përkrahja duhet të jetë në përputhje me këtë ligj dhe aktet tjera nënligjore.  

7.2. Kur në rrethin e vendbanimit të fëmijëve, në institucionet parashkollore nuk ka 
vende të lira edhe pse numri i aplikantëve i përmbush kushtet për formimin e 
grupeve të tjera, komuniteti ka të drejtë të kërkojë nga institucionet përgjegjëse 
të edukimit parashkollor komunal, të zgjerojë kapacitetin e institucioneve 
parashkollore përkatëse. Këto të fundit brenda një afati optimal duhet të synojnë 
t’i përmbushin kërkesat e komunitetit, ose të ndihmojnë në gjetjen e 
alternativave të tjera.  

7.3. Kushtet dhe mundësitë e përkrahjes së përmendur në të dy paragrafët e 
mësipërme do të përcaktohen qartë me aktet nënligjore. 

 
II. ORGANIZIMI DHE PËRMBAJTJA E EDUKIMIT PARASHKOLLOR 

NË INSTITUCIONET PARASHKOLLORE PUBLIKE DHE INSTITUCIONET 
TJERA PARASHKOLLORE 

 
Detyrat themelore 

 
Neni 8 

 
Detyrat themelore të institucioneve parashkollore janë: 

a) Ndihma prindërve në përkujdesin dhe edukimin e fëmijëve;  
b) Përparimi i cilësisë së jetesës së fëmijëve dhe familjes;  
c) Krijimi i kushteve për zhvillimin e potencialeve individuale të fëmijëve dhe 

manifestimin e tyre; dhe  
d) Krijimi i kushteve për t’i aftësuar fëmijët në përmbushjen e detyrave dhe 

obligimeve që i shtron shkolla.  
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Neni 9 
 
Programet edukativo-arsimore për fëmijët parashkollor duhet të bazohen në plan 
programin e përgjithshëm të edukimit parashkollor të miratuar nga Këshilli i 
Ekspertëve të Programeve dhe Teksteve Shkollore të MASHT-it. 
 

Plani dhe Programi 
 

Neni 10 
 
10.1. Institucioni parashkollor e ushtron veprimtarinë e vet në bazë të planit dhe 

programit të punës, i cili bëhet për një vit shkollor dhe zgjat, nga 1 shtatori i vitit 
vijues deri më 31 gusht të vitit të ardhshëm.  

10.2. Planin dhe programin vjetor të punës për një vit shkollor e bie këshilli drejtues i 
institucionit parashkollor më së largu deri më 31 gusht.  

10.3. MASHT nxjerr udhëzim administrativ lidhur me këshillin drejtues, përbërjen 
dhe kompetencat e tij.  

10.4. Plani vjetor i punës përfshin programet edukative, programet e mbrojtjes 
shëndetësore të fëmijëve, të higjienës dhe ushqimit, të kujdesit shoqëror si dhe 
programet tjera të cilat institucioni parashkollor i realizon në marrëveshje me 
prindërit e fëmijëve.  

10.5. Organizimi dhe komponentet e detajizuara të jetës në institucionet parashkollore 
do të përcaktohen nga plani vjetor i punës, i miratuar nga këshilli drejtues i 
institucionit parashkollor në bashkëpunim me këshillin e prindërve.  

10.6. Plani vjetor i punës do të përcaktojë organizimin e institucionit dhe orët e punës, 
programet, edukimin dhe kujdesin për fëmijët (në kujdesin familjar të fëmijëve), 
vendosjen e fëmijëve në grup mosha, punën e profesionalistëve dhe personelin 
tjetër në institucion, bashkëpunimin me prindërit për edukimin dhe kujdesin, 
shëndetin dhe ndihma të tjera, mbikëqyrje të edukatorëve fillestar, relacionet e 
komunitetit, bashkëpunimin me personelin trajnues të institucionit parashkollor 
në fushën e edukimit parashkollor, programet e avancimit të personelit, 
programet e punës të institucionit për trupin profesional dhe personelin tjetër, si 
dhe dinamikën e veprimtarisë edukative, nevojat materiale dhe të tjera për 
realizimin e procesit edukativ.  

10.7. Zbërthimi i detyrave të dhëna në paragrafin dy dhe detyrave tjera rregullohet me 
udhëzim administrativ.  

 
Prezantimi i plan programeve parashkollore 

 
Neni 11 

 
11.1. Institucionet parashkollore do të shkoqisin plan programet duke i ofruar, 

objektivat, përmbajtjet dhe metodat e punës. Plan programet publikohen 
posaçërisht për prindërit. 

11.2. Institucionet parashkollore publike dhe të tjera do të publikojnë opinionin e 
Këshillit të Ekspertëve të Programeve dhe Teksteve Shkollore të MASHT-it.  
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11.3. Çështjet e obligueshme për (shpallje) publikim do të përcaktohen nga MASHT-i 
me udhëzim administrativ.  

 
Programet për fëmijët parashkollor dhe miratimi 

 
Neni 12 

 
12.1. Programet edukativo-arsimore për fëmijët parashkollor të përpiluara nga 

institucionet parashkollore publike dhe të tjera dhe ekspertëve të tjerë duhet të 
jenë në harmoni me standardet e përgjithshme të edukimit parashkollor.  

12.2. Programet edukativo-arsimore për fëmijët parashkollor të përpiluara në 
institucionet parashkollore publike e tjera do të miratohen nga Këshilli i 
Ekspertëve të Programeve dhe Teksteve Shkollore i MASHT-it.  

12.3. Programet edukativo-arsimore për fëmijët parashkollor do të përfshijnë:  
a) Emërtimin e programit;  
b) Premisat filozofike;  
c) Fushat dhe objektivat e veprimtarive edukative;  
d) Përmbajtjen;  
e) Metodologjinë;  
f) Kohëzgjatjen;  
g) Mënyrat dhe format e bashkëpunimit me prindër.  

12.4. Ofruesit e programeve edukative për fëmijët parashkollorë në institucione 
publike duhet të zgjidhen nga Kuvendi Komunal ose nga dy e më shumë 
komuna nëse në mes tyre ka një marrëveshje.  

12.5. Programet për fëmijët parashkollor në institucionet tjera parashkollore, do të 
hartohen nga themeluesit ose personeli i përshtatshëm i institucioneve 
parashkollore në pajtim me këtë ligj dhe statutin e themeluesit.  

 
E drejta për të zgjedhur një program 

 
Neni 13 

 
13.1. Prindërit kanë të drejtën e zgjedhjes së programeve parashkollore për fëmijët e 

tyre në institucionet publike apo private.  
13.2. Mënyra e zgjedhjes së programeve rregullohet me udhëzim administrativ.  
 

Kohëzgjatja e programeve në institucionet parashkollore 
 

Neni 14 
 
14.1. Institucionet parashkollore ofrojnë programe me kohëzgjatje si në vijim: 

a) Programet me orar të plotë që zgjasin gjashtë deri në dhjetë orë në ditë;  
b) Programet me gjysmë orari që zgjasin tri deri në gjashtë orë në ditë, të cilat 

mund të ofrohen në mëngjes, pasdite ose me ndërrime;  
c) Programe afatshkurta që zgjasin 240 deri në 600 orë në vit për fëmijët 

parashkollor.  
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14.2. Programet afatshkurtra dhe afatgjata u ofrohen fëmijëve deri në përfshirjen e 
tyre në shkollë fillore.  

14.3. Kohëzgjatja e programeve tjera parashkollore do të rregullohet me udhëzim 
administrativ.  

 
Regjistrat e edukimit parashkollor 

 
Neni 15 

 
15.1. Institucionet parashkollore duhet të mbajnë regjistra të edukimit parashkollor të 

përcaktuara nga MASHT-i.  
15.2. Më kërkesën e MASHT-it dhe organeve tjera kompetente regjistrat e mbajtur 

për edukimin parashkollor duhet të dorëzohen në afatin e paraparë.  
 

III. EDUKIMI PARASHKOLLOR FORMAL NË FAMILJE 
 

Neni 16 
 
16.1. Edukimi parashkollor formal organizohet edhe në familje.  
16.2. Edukimi parashkollor formal në familje organizohet për fëmijët të cilët nuk 

mund të shkojnë në institucione parashkollore për shkak të sëmundjes.  
16.3. Kushtet dhe mënyrat e organizimit të edukimit parashkollor formal rregullohen 

në përputhje me këtë ligj dhe me anë të udhëzimit administrativ.  
16.4. Mënyra e caktimit, financimit dhe mbikëqyrjes së edukatorit që punon në 

edukimin parashkollor në familje do të rregullohet me udhëzim administrativ.  
 

IV. THEMELIMI I ASOCIACIONEVE DHE GRUPEVE KËSHILLUESE 
 

Themelimi i asociacioneve dhe grupeve këshilluese 
 

Neni 17 
 
Institucionet përgjegjëse të edukimit parashkollor në Kosovë që sigurojnë dhe 
mbështesin edukimin parashkollor mund të themelojnë asociacione dhe grupe 
këshilluese në mënyrë që së bashku t’i zgjidhin problemet e tyre, të bashkëpunojnë me 
trupa profesional dhe administrativ, si dhe të kryejnë detyra të tjera të përbashkëta. 
 

V. FINANCIMI 
 

Burimet e financimit 
 

Neni 18 
 
Programet e edukimit parashkollor mund të financohen nga: 

a) Buxheti i Kosovës;  
b) Themeluesit;  
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c) Pagesat nga prindërit;  
d) Donacionet dhe burimet tjera.  

 
Themeluesit dhe mjetet financiare 

 
Neni 19 

 
19.1. Themeluesi i institucionit parashkollor, është i obliguar që të sigurojë mjete për 

themelimin dhe punën e institucionit parashkollor.  
19.2. Themelues i institucioneve parashkollore publike është komuna, ndërsa 

themelues i institucioneve tjera parashkollore janë personat juridik privat.  
19.3. Institucioni parashkollor i siguron mjetet edhe përmes shitjes së shërbimeve në 

treg dhe nga burime tjera në pajtim me ligjin.  
19.4. Nëse dy apo më tepër themelues e themelojnë së bashku një institucion 

parashkollor, mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, i sigurojnë themeluesit sipas 
aktit të themelimit.  

19.5. Mjetet nga paragrafët paraprake të këtij neni, të realizuara në institucionin 
parashkollor publik duhet të depozitohen në llogarinë adekuate zyrtare bankare 
në Fondin e Konsoliduar të Kosovës, ndërsa shpenzimi i tyre do të bëhet në bazë 
të planit dhe programit vjetor të institucionit parashkollor publik, të cilin e 
miraton DKA.  

19.6. Mjetet e dedikuara për financimin e edukimit parashkollor publik dhe mënyra e 
shpenzimit të tyre do të rregullohet me udhëzim administrativ.  

 
Kontrolli financiar 

 
Neni 20 

 
Përdorimi i mjeteve financiare në institucionet parashkollore do të kontrollohet dhe 
inspektohet nga mekanizmat e kontrollit dhe inspektimit nga MASHT-it dhe 
institucionet tjera përkatëse. 
 

Institucionet parashkollore publike 
Financimi nga komuna 

 
Neni 21 

 
21.1. Dallimi në mes të çmimit të programeve edukative dhe pagesës së bërë nga 

prindërit do të sigurohet nga buxheti i komunës për financimin e të ardhurave 
personale, të mirave, taksat e të punësuarve në institucion e po ashtu edhe 
shpenzimet për material në pajtim me standardet.  

21.2. Financimi nga paragrafi paraprak do të sigurohet nga komuna në të cilën 
prindërit kanë banim të përhershëm. Komuna gjithashtu do të sigurojë 
financimin për fëmijët, prindërit e të cilëve janë banorë të përkohshëm të këtij 
komuniteti lokal nëse të paktën njëri prej tyre është pagues i taksave në Kosovë.  
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21.3. Buxheti i komunës gjithashtu do të sigurojë fonde për mirëmbajtjen dhe 
investimin në prona dhe pajisjen e institucioneve parashkollore publike dhe 
mundësisht institucionet parashkollore që veprojnë në bazat e një koncesioni.  

 
Pagesat e bëra nga prindërit 

 
Neni 22 

 
Bazë e pagesës së bërë nga prindi do të jetë ushqimi i fëmijëve dhe materiali didaktik. 
 

Përcaktimi i çmimeve të programeve 
 

Neni 23 
 
Kushtet për përcaktimin e çmimeve të programeve edukative rregullohen me udhëzim 
administrativ. 
 

Përcaktimi i tarifave të paguara nga prindërit 
 

Neni 24 
 
24.1. Tarifat që duhet të paguhen nga prindërit do të përcaktohen nga komuna në bazë 

të një shkalle që i grupon prindërit në të ardhurat për pjesëtarë të familjes në 
krahasim me pagën mesatare në Kosovë dhe pasurisë familjare.  

24.2. Prindërit që marrin ndihmë sociale do të jenë të liruar nga këto tarifa.  
24.3. Në raste përjashtimesh, komuna mundet në bazë të opinionit të autoriteteve 

kompetente mbi taksat dhe ndihmën sociale, qe gjatë përcaktimit të tarifës për 
pagesë të pranojnë fakte të tjera që tregojnë gjendjen e vërtetë sociale të familjes 
si dhe shtesën e të ardhurave dhe pasurisë të specifikuara në paragrafin e parë të 
këtij neni.  

24.4. Nëse më shumë se një fëmijë vijon institucionin parashkollor, tarifat për fëmijën 
tjetër do të zbriten për një klasë.  

24.5. Zbritja e tarifave për fëmijë do të rregullohen me udhëzim administrativ.  
24.6. Duke mos marrë parasysh kushtëzimet e këtij paragrafi, prindërit që nuk i 

përmbahen detyrimit të taksës mbi të ardhurat në Kosovë, do të duhet të 
paguajnë çmimin e plotë të programit të ndjekur nga fëmija i tyre.  

 
Zhvillimi i edukimit parashkollor 

Mjetet nga Buxheti i Kosovës 
 

Neni 25 
 
25.1. Nga Buxheti i Kosovës mund të financohen si më poshtë: 

a) Për zhvillimin e mëtejmë të përhershëm shkencor të edukimit parashkollor, 
MASHT-i bart përgjegjësinë për institucionet përkatëse;  

b) Personelit profesional dhe ndihmës të institucioneve parashkollore u 
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mundësohet qasja në të arriturat më të reja shkencore;  
c) Mbledhje profesionale;  
d) Punësimi dhe trajnimi profesional gjatë punës provuese;  
e) Revista për fëmijë, revista profesionale dhe subvencionime për publikime 

profesionale;  
f) Pajisjen dhe funksionimin e mediatekës në institucione parashkollore 

publike;  
g) Bashkëpunim ndërkombëtar.  

25.2. Kategoritë e fëmijëve që janë përfitues të veçantë nga Buxheti i Kosovës janë:  
a) Grupet parashkollore të hospitalizuara në spitalet që veprojnë në nivele të 

Kosovës;  
b) Grupet parashkollore të fëmijëve me nevoja të veçanta, dhe  
c) Fëmijët e invalidëve të luftës.  

 
Institucionet tjera parashkollore 

Licencimi i institucioneve tjera parashkollore 
 

Neni 26 
 
Licencimin e institucioneve parashkollore private e bën MASHT-i. 
 

Mundësitë dhe kërkesat për mbështetje, financim 
 

Neni 27 
 
27.1. MASHT-i dhe institucionet përgjegjëse komunale të edukimit parashkollor do të 

synojnë të përkrahin financiarisht iniciativat jopublike që ofrojnë shërbime të 
edukimit parashkollor. Me synim që të rritet përqindja e fëmijëve që kanë qasje 
në këtë lloj edukimi dhe cilësia e përgjithshme e edukimit parashkollor në 
Kosovë, MASHT-i dhe institucionet përgjegjëse komunale të edukimit 
parashkollor gjatë marrjes në konsiderate, përkrahjes financiare të këtyre 
iniciativave, duhet të ketë parasysh këto kritere: 
a) Pozita gjeografike e komunitetit ku ofrohet ky shërbim, duke marrë 

parasysh sidomos zonat rurale dhe ato të lëna pas dore;  
b) Shërbimet për fëmijë me nevoja të veçanta;  
c) Personeli i institucioneve parashkollore duhet të jenë të punësuar në baza të 

rregullta ligjore;  
d) Qasja të jetë e hapur për të gjithë fëmijët.  

27.2. Mënyrat, kushtet dhe mundësitë e financimit të institucioneve tjera 
parashkollore do të rregullohen me udhëzim administrativ. 
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VI. TË PUNËSUARIT E INSTITUCIONEVE PARASHKOLLORE 
 

Kërkesat lidhur me kualifikim 
 

Neni 28 
 
28.1. Veprimtaritë edukative në institucione parashkollore duhet të realizohen nga 

edukatorë parashkollorë, asistentë parashkollor, këshilltarë, specialistë të 
fushave të ndryshme edukativo-arsimore. 

28.2. Edukatorët parashkollor të grup-moshave parashkollore që ofrojnë programe 
speciale për fëmijë të moshës parashkollore me nevoja të veçanta, duhet të kenë 
të njëjtin nivel të arsimimit që nevojitet për edukatorë të tjerë parashkollor dhe 
duhet të kenë kualifikim adekuat.  

28.3. Grupet parashkollore që përfshijnë edhe fëmijë me nevoja të veçanta, në 
mungesë të kuadrit të paraparë në nenin 28.2 mund t’u jepet edukim nga një 
edukator parashkollor me një diplomë në arsimim parashkollor të përgjithshëm 
dhe arsimim ose aftësim shtesë për fëmijë me nevoja të veçanta.  

28.4. Edukatorët duhet të kenë:  
a) Diplomën e Fakultetit të Edukimit programi parashkollor;  
b) Shkollës së Lartë Pedagogjike-drejtimi për edukatorë;  
c) Fakulteti Filozofik-dega e Pedagogjisë, dhe  
d) Diploma të fakulteteve arsimore, të plotësuara me trajnime adekuate për 

edukatorë parashkollorë e të certifikuara nga MASHT-i.  
28.5. Personeli që udhëheq institucionin parashkollor duhet të ketë: 

a) Diplomë fakulteti me programe të edukimit dhe zhvillimit të fëmijëve 
parashkollor;  

b) Përvojë dhe aftësi menaxhuese;  
c) Në mungesë të tyre mund të zgjidhen edhe kandidatët e profileve arsimore 

me përgatitje pedagogjike  
28.6. Zgjedhjen e udhëheqësve të institucioneve parashkollore publike e bën MASHT, 

kurse të institucioneve tjera parashkollore themeluesi.  
28.7. Përbërja e komisionit dhe mënyra e zgjedhjes së udhëheqësve të institucioneve 

parashkollore, përcaktohet me udhëzim administrativ.  
28.8. Asistenti parashkollor duhet të ketë: 

a) Një diplomë të shkollës së mesme të marrë nga mbarimi i një programi për 
arsimin parashkollor, ose  

b) Një diplomë të shkollës së mesme të plotësuar me trajnime adekuate 
profesionale, e të certifikuar nga MASHT-i.  

28.9. Këshilltarët duhet të kenë diplomë universitare në fushën përkatëse si dhe 
kualifikime pedagogjike.  

28.10. Specialistët duhet të kenë diplomë universitare, në mungesë të tyre mund të 
punojnë edhe me Shkollë të Lartë.  

28.11. Punësimi në institucionet parashkollore bëhet në bazë të Ligjit mbi Shërbimin 
Civil.  
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Orët e punës së edukatorëve 
 

Neni 29 
 
29.1. Fondi i orëve të punës për edukatorë parashkollor duhet të përfshijë përgatitjet, 

planifikimin, realizimin e aktiviteteve edukative, bashkëpunim me prindërit, 
pjesëmarrje në organizimin e jetës dhe punës në institucionet parashkollore.  

29.2. Fondi i orëve të punës së edukatores për javë do të caktohet me udhëzim 
administrativ.  

 
VII. MBLEDHJA DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE 

 
Neni 30 

 
Institucionet parashkollore do të mbledhin, procesojnë, ruajnë, mbajnë dhe të përdorin 
të dhënat personale të mbajtura në regjistra në përputhje me rregullat për mbrojtjen e 
informacioneve personale të identifikimit në qoftë se ndryshe nuk përcaktohet me ligj. 
 

Lloji i të dhënave në institucione parashkollore 
 

Neni 31 
 
Në mënyrë që të sigurojnë edukimin parashkollor, të monitorojnë aktivitetet dhe t’i 
përdorin për statistika, institucionet parashkollore duhet të ruajnë shënimet e më 
poshtme: 

a) Të dhënat e fëmijëve që kanë aplikuar dhe atyre që janë pranuar;  
b) Të dhënat e shumave të paguara nga prindërit;  
c) Të dhënat e fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje dhe këshillim të veçantë;  
d) Të dhënat eventuale të ndonjë kujdestari shtëpiak të fëmijës/fëmijëve.  

 
Të dhënat e fëmijëve aplikues dhe të pranuar 

 
Neni 32 

 
Të dhënat e fëmijëve aplikues dhe të pranuar do të rregullohen me udhëzim 
administrativ. 
 

Të dhënat e shumave të paguara nga prindërit dhe gjendja sociale e familjeve 
 

Neni 33 
 
33.1. Institucionet parashkollore duhet të ruajnë të dhëna mbi shumat e paguara nga 

prindërit. 
33.2. Të dhënat mbi shumat e paguara nga prindërit duhet të përmbajnë: 

a) Shumat individuale të faturave që duhet të paguhen nga prindërit;  
b) Pagesat e faturave mujore nga prindërit.  
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33.3. Të dhënat nga paragrafi 2, i këtij neni duhet të ruhen për të monitoruar pagesat 
mujore.  

33.4. Institucionet parashkollore publike duhet të sigurojnë të dhënat nga paragrafi 2, i 
këtij neni nga komuna që është kompetente për përcaktimin e shumave të 
faturave për t’u paguar nga prindërit, ndërsa për institucionet tjera parashkollore 
përcaktohen nga themeluesi.  

33.5. Të dhënat e gjendjes sociale të familjeve të fëmijëve që ndjekin një institucion 
parashkollor duhet të përfshijnë informacion mbi:  
a) Të ardhurat, buxhetin dhe pronën e pjesëtarëve të familjes;  
b) Numrin e pjesëtarëve të familjes;  
c) Fakte dhe rrethana të tjera që mund të ndikojnë në shumën e faturave;  
d) Faturat e paguara nga prindërit.  

33.6. Komunat duhet të mbledhin të dhënat nga pika (a) dhe (b) e paragrafit paraprak 
të këtij neni, vetëm për prindërit që kërkojnë një zbritje në fatura (çmime).  

33.7. Themeluesit mund t’ia delegojnë të drejtën për të mbledhur dhe ruajtur të dhënat 
e gjendjes sociale të familjeve, institucioneve parashkollore.  

 
Të dhënat e fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje dhe këshillim të veçantë 

 
Neni 34 

 
34.1. Të dhënat e fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje dhe këshillim të veçantë 

duhet të përfshijnë: 
a) Anamnezën familjare dhe sociale;  
b) Anamnezën e zhvillimit;  
c) Procedurën diagnostike;  
d) Procedurën për mbështetje profesionale;  
e) Opinione profesionale të institucioneve të tjera: qendra të mirëqenies, 

institucione shëndetësore, qendra mbështetëse për këshillim dhe arsimim.  
34.2. Të dhënat personale të fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje dhe këshillim të 

veçantë do të mblidhen në bazë të gjykimit të shërbimit këshillues.  
34.3. Të dhënat personale të specifikuara në paragrafin e parë do të mblidhen në 

marrëveshje me prindërit e fëmijëve ose me kujdestarët ligjorë, përveç rasteve 
kur fëmijët janë të rrezikuar nga familjet dhe ju nevojitet mbrojtje.  

34.4. Këshilltarët do të jenë të detyruar të trajtojnë informacionin e specifikuar nga 
paragrafi i parë i këtij neni me besueshmëri profesionale. Specialistë të tjerë që 
marrin të dhëna të tilla si shkas i natyrës të punës së tyre gjithashtu duhet t’i 
trajtojnë të dhënat me besueshmëri profesionale.  

 
Mënyra e mbledhjes së të dhënave 

 
Neni 35 

 
Mënyra e mbledhjes së të dhënave do të rregullohet me udhëzim administrativ. 
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Ruajtja e të dhënave 
Afati i ruajtjes së të dhënave 

 
Neni 36 

 
Shënimet për të dhënat e aplikantëve do të fshihen brenda një viti pasi që një fëmijë 
nuk është pranuar, ndërsa të dhënat e vijuesve të edukimit parashkollor mund të 
fshihen duke u bazuar në ligjin për ruajtjen e dokumenteve zyrtare. 
 

Mbrojtja e të dhënave 
 

Neni 37 
 
37.1. Institucionet parashkollore janë të obliguara që të dhënat e tyre sipas kërkesës 

t’ia dërgojnë MASHT-it.  
37.2. Institucionet parashkollore dhe komuna duhet t’i bëjnë të ditura të dhënat nga 

dosjet e tyre organeve të tjera administrative ose organizatave të tjera në bazë të 
Ligjit për qasje në dokumente zyrtare.  

37.3. Kur të procesohen, të dhënat personalisht të identifikueshme mund të përdoren 
dhe publikohen vetëm në atë formë që mos të bëjnë të ditur identitetin e një 
individi.  

37.4. Të dhënat personalisht të identifikueshme lidhur me zhvillimin personal të 
fëmijës nga dosjet personale të fëmijëve në institucionet parashkollore mund të 
dërgohen jashtë institucionit parashkollor për dhe me kërkesën e institucionit 
tjetër vetëm me lejen e prindit të fëmijës, nëse nuk është paraparë ndryshe me 
ligj të veçantë.  

 
VIII. MBIKËQYRJA 

 
Neni 38 

 
38.1. Mbikëqyrjen mbi zbatueshmërinë e këtij ligji dhe dispozitave që dalin nga ky 

ligj e bën MASHT-i. 
38.2. Mbikëqyrjen inspektuese e bën inspekcioni i arsimit, në përputhje me ligjin mbi 

inspekcionin e arsimit.  
38.3. Mbikëqyrja profesionale pedagogjike e punës së edukatorëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesional realizohet në suaza të Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë nga mbikëqyrës profesional pedagogjik ose persona 
tjerë profesional, të cilët i autorizon MASHT-i.  

38.4. Mënyra e kryerjes së mbikëqyrjes profesionale pedagogjike, të drejtat, detyrat, 
dhe autorizimet e mbikëqyrësve profesional pedagogjik dhe personave tjerë të 
autorizuar për mbikëqyrje profesionale pedagogjike rregullohen me udhëzim 
administrativ.  

38.5. Mbikëqyrjen inspektuese shëndetësore mbi zbatimin e këtij ligji, që ka të bëjë 
me mbrojtjen shëndetësore dhe ushqimin e fëmijëve, e ushtron inspeksioni 
sanitar komunal.  
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38.6. Mbikëqyrjen inspektuese sanitare mbi zbatueshmërinë e këtij ligji, që ka të bëjë 
me ushqimin e fëmijëve, e ushtron Ministria e Shëndetësisë.  

38.7. Mbikëqyrjen inspektuese të rrezikut nga zjarri e bën shërbimi i zjarrfikësve.  
38.8. Mbikëqyrjen për punën profesionale në zbatimin e këtij ligji, për pjesën që ka të 

bëjë me kujdesin social dhe abuzimit të fëmijëve e organizon dhe zbaton 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si dhe institucionet tjera përkatëse.  

38.9. Institucionet parashkollore janë të obliguara të raportojnë çdo shqetësim apo rast 
që ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijës institucioneve përkatëse, në bazë të nenit 
19 të Konventës së të Drejtave të Fëmijës, Miratuar nga Asambleja e 
Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989.  

 
Ndalimi i punës 

 
Neni 39 

 
39.1. Nëse organi kompetent shtetëror vërteton se institucioni parashkollor nuk 

plotëson kushtet e parapara me ligj do të përcaktojë një afat optimal, që nuk e 
cenon mirëqenien e fëmijës, brenda të cilit institucioni parashkollor duhet t’i 
eliminojë parregullsitë.  

39.2. Nëse institucioni parashkollor nuk i mënjanon parregullsitë në afatin e 
përcaktuar, organi kompetent shtetëror do të bie aktin me të cilin do t’i ndalohet 
puna institucionit parashkollor. Shpenzimet e sistemimit të fëmijëve në 
institucionet parashkollore do t’i bartë institucioni parashkollor, të cilit i është 
ndaluar puna.  

 
Gjobat 

 
Neni 40 

 
40.1. Themeluesi i institucioneve dhe organizatat edukativo-arsimore do të dënohen 

me dënime administrative, gjobë prej 500-1.000 €, nëse do të kalojnë numrin e 
fëmijëve të grup moshave, ndërsa drejtorët parashkollor të përgjegjshëm për 
veprimtarinë e institucioneve parashkollore do të jenë përgjegjës për një gjobë 
prej 200-1.000 €, nëse numri i fëmijëve në grup-moshë është më i madh se sa në 
udhëzim administrativ.  

40.2. Në rast të përsëritjes së shkeljeve të parapara në paragrafin 1, dënimet 
administrative dyfishohen.  

40.3. Në rast të ripërtrirjes së shkeljeve do të ngritët procedura për shkarkimin e 
drejtorit dhe marrjen e licencës së punës institucionit.  

 
IX. NDËRPRERJA E PUNËS SË INSTITUCIONIT PARASHKOLLOR 

 
Neni 41 

 
41.1. Ndërprerja e punës së institucioneve dhe organizatave të edukimit parashkollor 

mund të bëhet me vendimin e themeluesit. 
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41.2. Me vendimin e MASHT-it, nëse veprimtaria edukativo-arsimore bëhet pa 
licencim nga MASHT-i.  

41.3. Institucionit parashkollor i ndërpritet puna sipas kushteve dhe mënyrës së 
paraparë me këtë ligj.  

41.4. Me vendimin për ndërprerjen e punës së institucionit parashkollor përcaktohet 
edhe afati dhe mënyra e ndërprerjes së punës dhe rregullohet mënyra e 
sistemimit të fëmijëve, të cilët kanë qenë vijues të institucionit parashkollor në 
institucion tjetër përkatës, sipas mundësive.  

41.5. Rastet e ndërprerjes së punës së institucionit parashkollor do të caktohen me 
udhëzim administrativ.  

 
X. DISPOZITAT E PËRKOHSHME DHE PËRFUNDIMTARE  

 
Financimi 

 
Neni 42 

 
42.1. Para adaptimit të programeve të edukimit parashkollor në përputhshmëri me 

këtë ligj, në vijim këto pika konsiderohen si shërbime publike në fushën e 
edukimit parashkollor dhe përgatitjes për shkollë: 
a) Edukimi parashkollor i fëmijëve para se të hyjnë në shkollë, duke përfshirë 

përgatitjen e fëmijëve për shkollë fillore;  
b) Edukimi dhe kujdesin për parashkollorë me nevoja të veçanta sipas ligjit;  
c) Programe për fëmijë parashkollor të qytetarëve jashtë shtetit.  

42.2. Aktivitetet e specifikuara në pikën (a) të paragrafit paraprak do të jenë të 
financuara nga buxhetet e komunave, aktivitet e specifikuara në pikën (b) do të 
jenë të financuara nga buxhetet e komunës dhe shtetit, ndërsa aktivitetet e 
specifikuara në pikën (c) të paragrafit paraprak do të financohen nga buxheti i 
konsoliduar i Kosovës dhe qytetarët tanë jashtë Kosovës. 

 
Edukatorët parashkollorë 

 
Neni 43 

 
Edukatorët parashkollor që i kanë përmbushur kërkesat për mësimdhënie para hyrjes në 
fuqi të këtij ligji mund të vazhdojnë punën edukative edhe pas hyrjes në fuqi të këtij 
ligji. 
 

Punësimi 
 

Neni 44 
 
Punësimi i personelit në institucione parashkollore publike bëhet në bazë të Ligjit për 
shërbime civile. 
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Miratimi i plan programit 
 

Neni 45 
 
45.1. Këshilli i Ekspertëve i programeve dhe teksteve shkollore i MASHT- bën 

miratimin e plan programit të edukimit parashkollor.  
45.2. Deri në miratimin e plan programit të ri të edukimit parashkollor vazhdohet të 

punohet me atë ekzistues. 
 

Përshtatja e programit 
 

Neni 46 
 
46.1. Institucionet parashkollore publike dhe të tjera duhet të përshtatin programet e 

tyre në harmoni me standardet e edukimit dhe arsimit parashkollor me këtë ligj 
brenda 2 vitesh, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

46.2. Përshtatja e planeve dhe programeve me plan programin e ri të edukimit 
parashkollor, duhet të realizohet deri në vitin 2007.  

46.3. Nëse institucionet e përmendura në paragrafin e parë të këtij neni nuk i 
përmbushin obligimet e specifikuara në paragrafin e parë dhe dytë të këtij neni, 
do t’i merret licenca e punës.  

 
Zbritja graduale e numrit të fëmijëve sipas grup-moshave 

 
Neni 47 

 
Numri i fëmijëve sipas nenit 2.3 të këtij ligji, do të realizohet deri më 1 shtator 2007. 
 

Neni 48 
 
MASHT duhet të synojë që deri në vitin 2010 të sigurojë gjithë përfshirjen e fëmijëve 
pesë deri në gjashtë vjeç në edukimin parafillor. 
 

Neni 49 
 
MASHT nxjerr udhëzime administrative në afat prej një viti për plotësimin e këtij ligji. 
 

Hyrja në fuqi e ligjit 
 

Neni 50 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushojnë së vlejturi aktet ligjore dhe nënligjore të 
mëparshme, të cilat e kanë rregulluar këtë fushë. 
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Neni 51 
 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Më 6 mars 2006 
UNMIK/REG/2006/11 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 1 / 01 QERSHOR 2006 
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LIGJI Nr. 04/L-032 
PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë edukimin, arsimin dhe aftësimin 

parauniversitar nga niveli 0 deri në 4 i ISCED-it duke përfshirë arsimin dhe 
aftësimin e fëmijëve dhe të rriturve që marrin kualifikime në këto nivele.  

2. Qëllimet e arsimimit dhe aftësimit parauniversitar janë:  
2.1. zhvillimi i personalitetit, talentit dhe aftësisë mendore e fizike të nxënësit 

deri në potencialin e tij të plotë; 
2.2. avancimi i krijimit të njohurive themelore shkencore, shkathtësive të 

komunikimit, vrojtimit dhe shkathtësive analitike, kreativitetit, mëvetësisë 
dhe aftësive të ndërlidhura të mësimnxënies; 

2.3. zhvillimi i respektit te nxënësi për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, si 
dhe për parimet e përcaktuara me Kartën e Kombeve të Bashkuara,me 
konventat përkatëse dhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës; 

2.4. zhvillimi i respektit te nxënësit për prindërit dhe mësimdhënësit, për 
identitetin kulturor, gjuhën dhe vlerat e komunitetit të tij, për vlerat e 
Republikës së Kosovës, për shtetin nga i cili mund të ketë prejardhjen dhe 
për respektimin e diversitetit;  

2.5. përgatitja e nxënësit për jetesë të përgjegjshme në frymën e mirëkuptimit, të 
paqes, tolerancës, barazisë gjinore dhe në miqësi me pjesëtarët e të gjitha 
komuniteteve në Republikën e Kosovës, e më gjerë;  

2.6. të zhvillojë te nxënësi respektin për mjedisin.  
3. Asnjë dispozitë e këtij ligji nuk do të interpretohet si zvogëlim apo kufizim i 

çfarëdo të drejte të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, të paraparë me ligjin në 
fuqi.  
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Akreditim - procesi përmes të cilit Autoriteti Shtetëror i Kualifikimeve 
(ASHK), në bazë të ligjit në fuqi, përcakton, monitoron dhe auditon 
institucionet (organet vlerësuese), të cilat i vlerësojnë kandidatët dhe 
lëshojnë certifikata e diploma, si dhe çdo organ tjetër që kryen funksione në 
emër të ASHK-së. 

1.2. I rritur - personi që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, por 
qëllimi i këtij ligji përfshin çdo fëmijë që ka arritur moshën në të cilën 
zakonisht përfundohet arsimi i detyruar dhe mund të hyjë në tregun e punës, 
si dhe të marrë pjesë në programe arsimore të përcaktuara për të rritur.  

1.3. Arsimimi dhe aftësimi i të rriturve - mësimin dhe aftësimin publik dhe 
privat që ofrohet për të rriturit dhe për fëmijët e moshës mbi pesëmbëdhjetë 
(15) vjeç që i plotësojnë kushtet për të vijuar programet mësimore të 
përcaktuara për të rritur.  

1.4. Miratim - procesi, përmes të cilit ASHK i njeh kualifikimet.  
1.5. Vlerësim - i referohet proceseve (përfshirë provimet dhe testet) që përdoren 

për të grumbulluar, analizuar dhe vlerësuar dëshmitë e arritjes individuale 
në mësim.  

1.6. Zona e mbulimit - zona e vendbanimit e përcaktuar nga komuna për një 
institucion të caktuar arsimor.  

1.7. Fëmijë - çdo person nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare.  
1.8. Komunitet - një grup kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar që 

tradicionalisht është i pranishëm në Republikën e Kosovës sipas 
legjislacionit ne fuqi.  

1.9. Mosha e shkollimit të obligueshëm - mosha e përcaktuar sipas këtij ligji.  
1.10. Kurrikulumi bazë - pjesa e përgjithshme të kurrikulumit të paraparë nga 

Ministria për të gjitha shkollat.  
1.11. Ndëshkim fizik - çdo formë e goditjes apo e kontaktit tjetër fizik të 

qëllimshëm nga ana e mësimdhënësit ose ndonjë anëtari tjetër të personelit 
me një nxënës, me përjashtim të rasteve të ndërhyrjes së detyrueshme, kur 
një nxënësi rrezikon sigurinë e nxënësve të tjerë ose të personelit.  

1.12. Drejtor - drejtuesi më i lartë i një institucioni arsimor ose aftësues.  
1.13. Braktisje e shkollës - ndërprerja e parakohshme e shkollimit të detyruar.  
1.14. Institucion arsimor dhe aftësues - çdo institucion shkollor ose aftësues që 

realizon shërbime arsimore të niveleve 0, 1, 2, 3, 4 sipas ISCED.  
1.15. Shërbim arsimor - çdo veprimtari që është drejtpërdrejt ose në mënyrë të 

tërthortë e lidhur me mësimdhënien, si dhe çdo mbështetje materiale apo 
ndonjë formë tjetër.  

1.16. Cikli i parë dhe i dytë, lidhur me kualifikimin e kërkuar për 
mësimdhënës - një program të miratuar në nivelin 5 të ISCED-it që shpie 
në shkallën Baçelor (180 gjer 240 kredi në kuadër të Sistemit Evropian për 
Bartjen dhe Grumbullimin e Kredive - ECTS) apo Master (300 ECTS).  

1.17. Këshilli drejtues - organi përgjegjës për qeverisjen e institucionit arsimor 
apo aftësues, me funksione të parapara me këtë ligj.  
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1.18. Komisioni i granteve - Komisioni me këtë emërtim, i themeluar sipas ligjit 
në fuqi.  

1.19. Arsimimi gjithëpërfshirës - përcaktuar në bazë të dispozitave të Konventës 
së OKB-së për të Drejta të Fëmijës (1989), të Deklaratës së Salamankës të 
UNESCO-s (1994) dhe Konventës së OKB-së për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara (2007). 

1.20. Inspektor i arsimit - personi zyrtar i Ministrisë që merret me inspektim, 
mbikëqyrje dhe monitorim të cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet e arsimit, 
të mbuluara përmes këtij ligji.  

1.21. ISCED - Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit, të miratuara 
nga UNESCO, në Konferencën e përgjithshme, në seancën e 29-të, të 
mbajtur në nëntor të vitit 1997, dhe të ndryshuara më vonë.  

1.22. Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) - agjencia me këtë emërtim, e 
themeluar në bazë të legjislacionit në fuqi.  

1.23. Agjencia e Kosovës për Kurrikulum,Standarde dhe Vlerësim (AKKSV) 
- agjencia me këtë emërtim, e themeluar sipas dispozitave të këtij ligji.  

1.24. Korniza e Kurrikulumit e Kosovës (KKK) - korniza e kurrikulumit për 
arsimin parauniversitar, e miratuar nga Ministria.  

1.25. Ministria - Ministria e Arsimit, e Shkencës, dhe e Teknologjisë si autoritet 
qeveritar, përgjegjësitë e së cilës përfshijnë arsimin, shkencën dhe 
teknologjinë.  

1.26. Drejtor Komunal i Arsimit (DKA) - zyrtari në komunë me këtë titull, ose 
personi që aktualisht kryen këtë funksion.  

1.27. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) - autoriteti me këtë emërtim, 
i themeluar sipas ligjit në fuqi, përgjegjës për hartimin e Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve dhe rregullimin e sistemit kombëtar të 
kualifikimeve.  

1.28. Korniza Kombëtare e Kualifikimeve - mekanizmi shtetëror për 
klasifikimin e kualifikimeve në kuadër të sistemit shtetëror të kualifikimeve 
në bazë të një numri kriteresh që përcaktojnë nivelet e Kornizës Kombëtare 
të Kualifikimit dhe llojet e rezultateve të mësimnxënies që janë në përputhje 
me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve,të hartuar nga AKK-ja në 
përputhje me ligjin në fuqi.  

1.29. Gjuhë e komuniteteve - gjuhët që fliten në Republikën e Kosovës, përveç 
dy gjuhëve zyrtare.  

1.30. Prind - kujdestari ligjor i fëmijës, në bazë të ligjit në fuqi.  
1.31. Shërbim pedagogjik në shkollë - shërbimi arsimor dhe aftësues që ofrohet 

nga këshilltari, pedagogu, psikologu me qëllim të përmirësimit dhe 
avancimit të punës në shkollë.  

1.32. Institucion arsimor apo aftësues i financuar me fonde publike - 
institucioni arsimor apo aftësues - financuar prej fondeve publike.  

1.33. Nxënës - çdo person të regjistruar në çfarëdo programi të arsimit 
parauniversitar në institucionet arsimore dhe aftësuese.  

1.34. Kualifikim - njohje zyrtare e të arriturave të shkollimit apo të aftësimit ose 
suksesi i kënaqshëm në test apo në provim.  

1.35. Shkollë - çdo institucion arsimor që ofron shërbime arsimore në nivelet 0, 1, 
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2 dhe 3 të ISCED-it, përfshirë çdo institucion aftësimi që ofron shërbime 
arsimore në nivelin 3 të ISCED-së.  

1.36. Kurrikulum me bazë shkolle - ajo pjesë e kurrikulumit që përcaktohet nga 
vetë shkollat apo institucionet arsimore dhe të aftësimit.  

1.37. Vit shkollor - periudha kohore që fillon me 1 shtator të një viti dhe që 
përfundon më 31 gusht të vitit pasues, e caktuar nga Ministria, siç është 
përcaktuar në Kornizën e Kurrikulumit të Kosovës, ndaras për shkollat dhe 
institucionet e aftësimit.  

1.38. Standardet - tregues të matshëm të suksesit të përkufizuar, në formë të 
kritereve cilësore apo sasiore, të cilat pritet të arrihen nga kandidatët në 
mënyrë që ata t’i fitojnë kualifikimet.  

1.39. Mësimdhënës - personi i kualifikuar sipas dispozitave të këtij ligji me 
përgatitje akademike dhe profesionale, i punësuar për ofrimin e shërbimeve 
arsimore për nxënësit.  

1.40. Institucion i aftësimit ose Qendër e aftësimit - çfarëdo institucioni 
arsimor publik ose privat përmes të cilit ofrohen shërbimet arsimore për 
nivelet 3 apo 4 të ISCED-it.  

 
Neni 3 

Parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar 
 
1. Asnjë personi nuk guxon t’i mohohet e drejta për arsimim. 
2. Arsimi parauniversitar është përgjegjësi e përbashkët e prindërve, institucioneve 

arsimore dhe aftësuese, komunave dhe qeverisë, sipas funksioneve dhe detyrave 
përkatëse të përcaktuara në këtë ligj. 

3. Është obligim i përgjithshëm i Ministrisë, komunave, institucioneve arsimore dhe 
të gjitha organeve të tjera, të përfshira në ofrimin e arsimit parauniversitar, siç 
është rregulluar përmes këtij ligji dhe ligjeve të tjera në fuqi, që të planifikojnë dhe 
ofrojnë shërbime efikase, efektive, fleksibile, gjithëpërfshirëse dhe profesionale, të 
dizajnuara për t’u ofruar të gjithë fëmijëve të drejtat e barabarta për shkollim, në 
pajtim me aftësitë dhe nevojat e tyre specifike, si dhe për të avancuar zhvillimin e 
tyre arsimor e social. 

4. Gjatë planifikimit, menaxhimit dhe zbatimit të sistemit të arsimit parauniversitar, 
Ministria, komunat, si dhe institucionet arsimore dhe ato aftësuese do të marrin 
parasysh normat e miratuara ndërkombëtare për arsimin për të gjithë, të drejtat e 
fëmijëve, mbrojtjen e grupeve të ndjeshme në shoqëri dhe për avancimin e barazisë 
gjinore. 

5. Gjatë zbatimit të funksioneve dhe përgjegjësive të tyre në kuadër të këtij ligji dhe 
ligjeve të tjera në fuqi, Ministria, komunat dhe institucionet arsimore apo ato 
aftësuese do të: 
5.1. respektojnë dhe avancojnë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, 

siç parashihet me Kushtetutë dhe me ligjet në fuqi; 
5.2. kultivojnë njohuritë për kulturën, historinë, dhe gjuhën e të gjitha 

komuniteteve. 
6. Qasja dhe përparimi nëpër të gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit parauniversitar 

do të mundësohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji pa diskriminim në baza 
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ekzistuese ose të supozuara, siç është ai: gjinor, racor, i orientimit seksual, i 
paaftësitë fizike, intelektuale ose i çfarëdo paaftësie tjetër, i gjendjes martesore, i 
ngjyrës, i fesë, i opinioneve politike apo të tjera, i përkatësisë kombëtare, etnike 
ose shoqërore, i shoqërimit me ndonjë komunitet, i pronës, i lindjes ose i ndonjë 
gjendje tjetër të nxënësit apo familjes së tij. 

7. Institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose 
veprimtaritë tjera, të cilat propagandojnë një fe të caktuar. 

8. Ministria, komuna, institucionet arsimore dhe aftësuese dhe komuniteti duhet ta 
bëjnë institucionin tërheqës dhe të sigurt për nxënësin, mësimdhënësin dhe 
prindërit, përmes përgjegjësive të tyre përkatëse për kurrikulum, standardet e 
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave shkollore, shëndetësisë dhe sigurisë, 
ruajtjes së ambientit si dhe adresimit të çështjeve disiplinore dhe sjelljeve. 

 
Neni 4 

Mbrojtja e grupeve të cenueshme 
 
1. Të gjithë personat e punësuar në institucione arsimore, të themeluara sipas këtij 

ligji, do të ndërmarrin të gjithë hapat e arsyeshëm që të sigurojnë se nxënësit dhe 
punonjësit nuk lëndohen apo u ekspozohen fjalëve dhe veprimeve fyese. 

2. Ndalohet ndëshkimi fizik apo çfarëdo forme tjetër e ndëshkimit nënçmues në të 
gjitha institucionet arsimore dhe aftësuese, qofshin ato publike ose private. 

3. Ndalohen aktivitetet promovuese jashtë Kornizës së Kurrikulumit të Kosovës në 
përfitim ose në dëm të çfarëdo partie politike, gjinie, përkatësie racore a etnike, 
feje ose pozite sociale nëpër institucionet arsimore dhe aftësuese. Kur çështjet 
relevante paraqiten para nxënësve gjatë procesit mësimor, nxënësve duhet t’u 
ofrohet prezantim i balancuar i pikëpamjeve të kundërta. 

 
ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I ARSIMIT DHE AFTËSIMIT 

PARAUNIVERSITAR 
 

Neni 5 
Detyrat e Ministrisë 

 
1. Ministria mban përgjegjësinë kryesore për planifikimin, caktimin e standardeve 

dhe sigurimin e cilësisë së sistemit të arsimit parauniversitar, si dhe ka detyrat e 
përgjithshme që: 
1.1. të zhvillojë politika, hartojë dhe zbatojë legjislacionin për zhvillimin e 

arsimit dhe aftësimit parauniversitar; 
1.2. të përcaktojë rezultatet e niveleve të ndryshme të arsimit dhe aftësimit 

parauniversitar si dhe të japë kualifikime,ose të autorizojë dhënien e tyre,për 
të gjithë ata që me sukses i përfundojnë programet parauniversitare sipas 
niveleve përkatëse të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve;  

1.3. të promovojë sistem jo diskriminues, të arsimit në të cilin respektohen të 
drejtat e secilit person për arsim dhe aftësim, si dhe ofrohen mundësi të 
barabarta për arsim cilësor;  

1.4. të promovojë mbrojtjen e grupeve të ndjeshme në kuadër të sistemit të 
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arsimit dhe aftësimit; të sigurojë shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e 
nxënësit dhe të punësuarve në institucionin arsimor dhe aftësues, si dhe të 
avancojë masat për parandalimin e braktisjes;  

1.5. të vendosë kritere dhe të menaxhojë një sistem të licencimit të 
mësimdhënësve, përmes Këshillit Shtetëror për Licencim të 
Mësimdhënësve, të themeluar sipas këtij ligji;  

1.6. të vendosë dhe mirëmbajë një sistem të informatave për menaxhimin e 
arsimit dhe aftësimit.  

1.7. t'i ofrojë komisionit për grante në baza vjetore të dhëna të mjaftueshme dhe 
standarde të formulës me qëllim të përcaktimit të grantit specifik për arsim 
në përputhje me ligjin në fuqi dhe dispozitat e nenit 28 të këtij ligji;  

1.8. të dizajnojë dhe mbikëqyrë format efektive të administrimit dhe menaxhimit 
të institucioneve arsimore dhe aftësuese për t’u zbatuar nga komunat dhe 
përcaktojë kritere dhe procedura të monitorimit të punës së Këshillit 
Drejtues;  

1.9. të promovojë dhe të përmirësojë cilësinë dhe efikasitetin e arsimit dhe 
aftësimit përmes mekanizmave të cekura në nenin 8 të këtij ligji për 
inspektim, monitorim, dhe vlerësim me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe 
mbikëqyrjes së zbatimit të legjislacionit në fuqi; 

1.10. të përcaktojë kriteret për vlerësimin dhe notimin e nxënësve në institucionet 
arsimore dhe aftësuese;  

1.11. të organizojë dhe të menaxhojë vlerësimin e jashtëm për nivelet 1, 2 dhe 3 të 
ISCED-it në përputhje me kërkesat për dhënien e kualifikimeve të Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve dhe, sipas nevojës, duke u konsultuar me 
Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve;  

1.12. të sigurojë politika gjithëpërfshirëse për integrimin e personave me nevoja 
të veçanta;  

1.13. të promovojë pjesëmarrjen dhe partneritetin e prindërve dhe komunitetit në 
aktivitetet arsimore dhe aftësuese përmes Këshillit të Prindërve të Kosovës, 
organeve udhëheqëse të institucioneve arsimore dhe aftësuese dhe përmes 
mënyrave tjera; 

2. Ministria duhet të nxjerrë akte nënligjore lidhur me:  
2.1. kalendarin shkollor dhe periudhën kohore të vitit shkollor në kuadër të 

Kornizës së Kurrikulumit të Kosovës,  
2.2. kohëzgjatjen e orës së mësimit dhe pushimeve shkollore, festat,  
2.3. numrin maksimal të nxënësve për klasë dhe proporcionin e numrit nxënës-

mësimdhënës (klasat apo shkollat që japin mësim në gjuhët jozyrtare mund 
të themelohen edhe me numër më të ulët, sesa ai i paraparë në kushte të 
zakonshme),  

2.4. provimet dhe vlerësimet në pajtim me legjislacionin në fuqi.  
3. Ministria nxjerr akte nënligjore në lidhje me regjistrimin, mbajtjen dhe mbrojtjen e 

të dhënave personale në sistemin e arsimit, duke marrë parasysh kriteret në vijim:  
3.1. dokumentet zyrtare të lëshuara nga institucionet e arsimit, si dhe nga ato të 

aftësimit duhet të përmbajnë të dhënat personale, si vijon: emri, emri i 
prindit-kujdestarit ligjor, mbiemri dhe data e lindjes;  

3.2. dokumentet zyrtare duhet të lëshohen në të gjitha gjuhët zyrtare; nxënësi i 
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arsimuar në gjuhën jozyrtare ka të drejtën që përveç në gjuhët zyrtare, 
dokumentet e veta zyrtare t’i ruhen dhe lëshohen edhe në gjuhën e tij të 
mësimit;  

3.3. të dhënat personale që kanë të bëjnë me përkatësinë etnike e fetare mund të 
evidencohen vetëm për shkaqe të monitorimit statistikor që ndihmon në 
promovimin mundësive të barabarta, dhe nuk mund të përdoren për ndonjë 
qëllim tjetër. Të dhënat e tilla nuk mund të regjistrohen në ndonjë mënyrë 
përmes së cilës individët mund të identifikohe si të tillë. 

4. Në kuadër të raportit vjetor të qeverisë, Ministria raporton për arsimin 
parauniversitar, si dhe për zbatimin e këtij ligji para Kuvendit në fund të vitit 
kalendarik.  

5. Ministria emërton dhe riemërton institucionet publike arsimore dhe aftësuese në 
bazë të rekomandimit nga Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) përkatëse në bazë 
të propozimeve të bëra nga këshilli drejtues i institucionit arsimor apo aftësues, e 
që mund të jenë deri në tri propozime.  

6. Ministria përcakton kodin unik të çdo institucioni arsimor apo aftësues, i cili 
përdoret në sistemin e menaxhimit të informatave arsimore. 

7. Kompetencat e Ministrisë,si plotësim i kompetencave të specifikuara në ligjin për 
arsimin në komunat e Republikës së Kosovës nr. 03/L-068, 21 Maj 2008, në 
fushën e infrastrukturës së objekteve arsimore dhe aftësuese janë: 
7.1. hartimi dhe monitorimi i zbatimit të politikave, standardeve dhe normave 

për hapësirën shkollore; 
7.2. ofrimin e ndihmës teknike për komunat në planifikimin dhe dizajnimin e 

objekteve arsimore dhe aftësuese; 
7.3. hartimin e politikave për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapsirës 

shkollore;  
7.4. ofrimin e ndihmës teknike komunave për të siguruar përshtatshmërinë e 

ndërtesave shkollore dhe të pajisjeve sipas standardeve ndërkombëtare për 
shëndet dhe siguri, si dhe për mbrojtje të mjedisit, për të siguruar qasje të 
nxënësve dhe punonjësve me aftësi të kufizuara dhe pajisjet ndihmëse për 
përkrahjen e arsimit gjithëpërfshirës.  

7.5. miratimin e investimeve kapitale për ndërtimin dhe renovimin e objekteve të 
financuara nga buxheti i Kosovës dhe donatorët.  

7.6. zhvillon dhe mirëmban programin për hapësira shkollore, i cili ndërlidhet 
me sistemin e informatave për menaxhimin në arsim dhe harton planin 
kombëtar për investimet kapitale në arsim.  

8. Përmes një akti nënligjor, Ministria miraton standardet e licencimit të 
institucioneve arsimore dhe aftësuese, përfshirë edhe standardet e cekura në 
paragrafin 7. të këtij neni.  

9. Ministria licencon dhe akrediton institucione që ofrojnë kualifikime të përgjithshme 
sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve në bazë të kritereve dhe standardeve të 
përcaktuara për këtë qëllim; institucionet që ofrojnë lloje të tjera të kualifikimeve 
akreditohen nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, në bazë të kritereve dhe 
standardeve të përcaktuara për këtë qëllim dhe licencohen nga Ministria.  

10. Ministria vepron si organ i shkallës së dytë për vendimet e organeve të tjera 
arsimore dhe aftësuese, ku e drejta e ankesës përcaktohet në këtë ligj.  
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11. Ministria përmes një akti nënligjor, për një periudhë kohore të përcaktuar përmes 
tij, me kërkesë të komunës apo të komunave, mund të akordojë lirimin ose zbutjen 
e çfarëdo kërkese të paraparë me këtë ligj për cilëndo komunë ose institucion 
arsimor e aftësues, në mënyrë që të lehtësojë zbatimin e projekteve inovative që i 
kontribuojnë ngritjes së standardeve të arritjes te nxënësit. Gjatë ushtrimit të këtij 
autoriteti, Ministria merr parasysh ndikimin e projektit në kurrikulum dhe në 
vlerësim, si dhe merr parasysh ndikimin e mundshëm të projektit tek nxënësit, 
përfshirë nxënësit me vështirësi në nxënie apo me aftësi të kufizuara, si dhe 
pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme.  

12. Ministria, me këtë ligj dhe me ligjet tjera në fuqi, dhe në marrëveshje me komunën 
përkatëse, promovon partneritetin publiko – privat për të përmirësuar ofrimin e 
shërbimeve arsimore dhe aftësuese.  

13. Ministria nxjerr akt nënligjor për shpërndarjen e teksteve shkollore falas dhe 
ruajtjen e tyre, sipas dispozitave të nenit 26 dhe 27 të këtij ligji. 

14. Ministria, përmes aktit nënligjor, përcakton pjesëmarrjen financiare të nxënësve 
për nivelin 4 të ISCED-it. 

15. Ministria në bashkëpunim me ministritë relevante, ndërmerr masa të veçanta për 
arsimin e individëve në burgje ose në institucionet për shkelësit e mitur të ligjit, si 
dhe për ata të mbyllur në institucione psikiatrike, ose për ata që i nënshtrohen 
hospitalizimit afatgjatë, janë në përkujdesje sociale në strehimore dhe për ata që 
janë liruar nga institucionet ose nga spitalet dhe vazhdojnë procesin arsimor. 

16. Ministria nxjerrë akte nënligjore në çdo fushë të përgjegjësive të saj në bazë të 
këtij ligji ose cilitdo ligj tjetër në fuqi. 

 
Neni 6 

Këshilli shtetëror për arsimim parauniversitar 
 
1. Këshilli Shtetëror për Arsimim parauniversitar (KSHAP) përbëhet nga nëntë 

ekspertë të cilët nominohen nga institucionet në vijim: 
1.1. Universitetet publike (2);  
1.2. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (1);  
1.3. Agjencia e Kosovës për Kurrikulum, Standarde, dhe Vlerësim (1);  
1.4. Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve (1);  
1.5. Këshilli i Prindërve të Kosovës (1);  
1.6. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (1);  
1.7. Ministria (1);  
1.8. Një ekspert ndërkombëtar i nominuar nga Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe 

i Teknologjisë. 
2. Kryesuesi dhe zëvendësi i KSHAP zgjedhen nga anëtarët vendor për një mandat të 

vetëm katër (4) vjeçar.  
3. KSHAP luan rol këshilldhënës për Ministrinë.  
4. Çështjet administrative që kanë të bëjnë me KSHAP rregullohen me akt nënligjor.  
5. KSHAP monitoron progresin në procesin e reformave në arsimin parauniversitar 

nga këndëvështrimi kombëtar dhe ndërkombëtar, bënë propozime për ndryshime, 
harton raporte këshillëdhënëse ose rekomandime për fusha të caktuara dhe 
diskuton çështje të tjera që i referohen nga ministri.  
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Neni 7 
Kompetencat e komunës 

 
1. Kompetencat e komunave janë të rregulluara përmes:  

1.1. Ligjit për vetëqeverisje lokale, nr. 03/L040, të datës 20 Shkurt 2008, dhe 
Ligjit për arsim në komuna, nr. 03/L-068, të datës 21 maj 2008, dhe  

1.2. kompetencave shtesë të përcaktuara sipas dispozitave të këtij ligji.  
2. Ushtrimi i përgjegjësive dhe detyrave të komunës në këtë fushë monitorohet nga 

Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për të 
siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi. 

3. Komunat kanë përgjegjësitë shtesë në vijim:  
3.1. ndërtimin e objekteve arsimore dhe aftësuese;  
3.2. mirëmbajtjen dhe riparimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve 

arsimore;  
3.3. sigurimin e një ambienti të shëndetshëm, duke përfshirë ujin e pijshëm, 

kushtet higjeniko sanitare, shërbimin shëndetësor, si dhe ambient të sigurt 
për nxënësit dhe personelin duke përfshirë sigurimin e shërbimeve të sigurta 
dhe sigurisë efektive.  

3.4. përmes bashkëpunimit me prindër, polici dhe autoritetet e tjera publike, 
marrin hapa për të adresuar sjelljet e dhunshme dhe keqpërdorimin në ose 
në lidhje me institucionin përkatës.  

 
Neni 8 

Inspektimi i arsimit 
 
1. Inspektimi i institucioneve arsimore dhe aftësuese për qëllimin e specifikuar në 

nën-paragrafin 1.9. paragrafi1. të nenit 5 të këtij ligji është përgjegjësi e 
Departamentit të Inspekcionit pranë Ministrisë. 

2. Autoriteti për inspektim buron nga Ministria; drejtorët e institucioneve arsimore 
dhe aftësuese dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit duhet të bashkëpunojnë me 
inspektorët e autorizuar duke ofruar të gjithë dokumentacionin e nevojshme, qasje 
në institucion, si dhe të marrin pjesë në inspektim personalisht apo përmes 
zëvendësit të autorizuar.  

3. Inspektimi duhet të organizohet në cikle vjetore të planifikimit, me mundësi të 
inspektimit të veçantë në kushtet e përcaktuara nga Departamenti i Inspektimit.  

4. Qëllimet e inspektimit të funksionimit të institucionit arsimor dhe aftësues në 
nivelin 0,1,2,3 dhe 4 të ISCED-it janë që së bashku me inspektorë të fushave të 
tjera (punësimi, shëndetësia, ndërtimi, financat etj) të kontrollojnë dhe evidentojnë:  
4.1. respektimin e detyrave dhe funksioneve përkatëse të institucionit në 

përputhje me këtë ligj si dhe ligjet tjera dhe aktet nënligjore;  
4.2. funksionimin e këshillit drejtues të institucionit, funksionimin e këshillit të 

prindërve dhe këshillit të nxënësve, korrektësinë në të dhënat e nxënësve 
sipas niveleve dhe klasave, saktësinë në dokumentet pedagogjike dhe 
shkollore, organizimin e mësimit;  

4.3. numrin, kualifikimet dhe mundësitë për zhvillim profesional të 
mësimdhënësve;  
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4.4. ambientin e punës duke përfshirë respektimin e standardeve të shëndetësisë 
dhe sigurisë, të dhënat e evidentuara të veprimeve disiplinore dhe rezultatet 
e tyre; 

4.5. zbatimin e Kornizës Kombëtare të Kurrikulumit duke përfshirë 
kurrikulumin bërthamë, kurrikulumin me bazë shkolle, procedurat e testimit 
dhe vlerësimit, përdorimin e teksteve të miratuara dhe materialet mësimore;  

4.6. dhe, në rastet kur evidentohet moszbatim i aspekteve të mësipërme, drejtorit 
të institucionit në fjalë i jepen rekomandime dhe këshilla specifike për 
ndryshimet e nevojshme në një afat të caktuar.  

5. Nëse drejtori nuk merr masa të nevojshme për të adresuar mangësitë në fushat e 
cekura më lartë në paragrafin 4. të këtij neni, inspektori mund të përcaktojë 
procedurat disiplinore që duhet të merren ndaj drejtorit apo personelit tjetër në 
institucion.  

6. Pas raportit të inspektorit, i cili nënshkruhet nga inspektori dhe drejtori i 
institucionit përkatës:  
6.1. Ministria mund të ndërpresë punën e institucioneve arsimore dhe aftësuese 

të cilat nuk janë të licencuara apo veprojnë në ambiente të pasigurta dhe të 
pashëndetshme.  

6.2. Ministria mund të udhëzojë komunën që të ndërpresë marrëdhënien e punës 
së një mësimdhënësi që është punësuar në kundërshtim me kriteret e 
specifikuara në këtë ligj, ose është përjashtuar nga puna për shkak të 
kushteve mjekësore ose urdhrit të gjykatës apo dispozitat e këtij ose ligjeve 
të tjera në fuqi kërkojnë një gjë të tillë;  

6.3. në rast se vërehen mangësi në zbatimin e kurrikulumit, Ministria mund të 
kërkojë zbatimin e mësimit shtesë ose alternativ.  

6.4. Ministria mund të anulojë notat në rastet kur nuk janë respektuar procedurat 
e vlerësimit si dhe diplomat dhe dokumentet tjera që janë marrë në 
kundërshtim me këtë ose ligjet tjera në fuqi. 

7. Departamenti i Inspektimit gjithashtu ka përgjegjësinë të monitorojë dhe vlerësojë 
punën akademike të institucionit si pjesë e ciklit vjetor të inspektimit. Ministria, në 
konsultim me Agjencionin e Kosovës për Kurrikul Standarde dhe Vlerësim 
përcakton kritere dhe procedura për inspektim kombëtar që mund të përfshijë 
ekspertë në disa fusha specifike akademike ose profesionale në përputhje me 
paragrafin 4. të nenit 25 të këtij ligji. 

8. Ankesat ndaj vendimeve ose veprimeve të Inspektorit mund të bëhen pranë 
Komisionit për ankesa në Ministri. 

 
SISTEMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 

 
Neni 9 

Organizimi i arsimit parauniversitar 
 
1. Arsimimi parauniversitar dhe parashkollor organizohet përmes një kornize të 

mësimit tërë jetësor sipas niveleve të ISCED-it si vijon dhe në pajtim me fazat 
kryesore të Kornizës Kombëtare të Kurrikulumit:  
1.1. niveli 0: Arsimi parashkollor (normalisht mosha zero (0) deri në gjashtë (6) 
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vjeç, faza kyçe 0 dhe një pjesë e fazës 1 e KKK), i rregulluar me këtë ligj 
vetëm për moshën pesë (5) deri gjashtë (6) vjeçare (shkollë parafillore); 
përndryshe në përputhje me nenin 10 të këtij ligji;  

1.2. niveli 1: Arsimi fillor që zgjat 5 vite (normalisht prej moshës gjashtë (6) 
vjeçare, pjesa e mbetur e fazës 1 dhe 2 e KKK);  

1.3. niveli 2: Arsimi i mesëm i ulët që zgjat katër (4) vite (normalisht prej 
moshës dymbëdhjetë (12) vjeçare, faza 3 dhe 4 e KKK);  

1.4. niveli 3: Arsimi i mesëm i lartë që zgjat tri (3) vite, varësisht nga 
kurrikulumi i përcaktuar nga Ministria (normalisht prej moshës 
pesëmbëdhjetë (15) vjeçare, faza 5 dhe 6 e KKK), përfshirë gjimnazin, 
shkollën e mesme profesionale, shkollën e muzikës dhe atë të artit, dhe  

1.5. niveli 4: Arsimimi postsekondar në institucionet e arsimit dhe aftësimit 
profesional në periudhën një (1) deri dy (2) vite (zakonisht nga mosha 
tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, specializimi passekondar në KKK).  

1.6. programe të mësimit gjatë gjithë jetës për të rritur që mund të ofrohen në 
nivelet 3, dhe 4 të ISCED-it.  

2. Shkollimi i detyruar fillon në fillim të vitit shkollor pas datës kur fëmija arrin 
moshën gjashtë (6) vjeçare që është mosha minimale për shkollimin e detyruar dhe 
përfundon në fund të nivelit 2 të ISCED-it.  

3. Edukimi parafillor bëhet i detyrushem siç është paraparë në dispozitat kalimtare.  
4. Shkollimi i detyruar ofrohet falas.  
5. Ministria mund të nxjerrë akte nënligjore për shmangien e situatave të 

jashtëzakonshme në lidhje me kërkesat për arsim të detyruar.  
6. Fëmija, i cili në kohën e fillimit të vitit shkollor është nën minimumin e moshës së 

duhur për shkollimin e detyruar mund të regjistrohet në këtë shkollim në bazë të 
rekomandimit të shërbimit profesional pedagogjiko-psikologjik në shkollë. 
Vendimi për regjistrim merret nga drejtori i shkollës.  

7. Ministria, përmes aktit nënligjor, mund të përcaktojë test përzgjedhës për shkolla 
të caktuara profesionale të nivelit 3 të ISCED-it.  

8. Ministria, përmes një akti nënligjor, mund të modifikojë definicionet e niveleve të 
ISCED-it në përputhje me rezultatet e Konferencës së Përgjithshme të UNESCO-s 
në seancën e 36 (2011) duke u bazuar në rishikimin e ISCED-it siç ishte raportuar 
në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, seancën e 35-të (2009).  

 
Neni 10 

Dispozitat specifike për edukimin parashkollor 
 
1. Edukimi parashkollor i fëmijëve nën moshën pesë (5) vjeçare është faza kyçe 0 e 

KKK, niveli 0 i ISCED-it, kujdesi i hershëm dhe edukimi i fëmijëve.  
2. Klasa para fillore për fëmijët mbi moshën pesë (5) vjeçare është pjesë e fazës së 1-

rë kyçe të KKK, nivelit 0 të ISCED-it, e inkorporuar në shkollimin e detyruar sipas 
nenit 9 të këtij ligji, zbatohet siç është paraparë në dispozitat kalimtare.  

3. Sipas paragrafit 6. të këtij neni, kurrikulumi i kujdesit dhe edukimit të hershëm 
rregullohet me KKK.  

4. Kujdesi dhe edukimi i hershëm mund të organizohet në institucionet publike 
parashkollore, institucionet private parashkollore, qendrat socio-kulturore, të 
licencuara sipas dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore.  
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5. Komunat mund të ndërmarrin veprime të nevojshme, përfshirë ofrimin e asistencës 
financiare, për të përkrahur iniciativat private për kujdes dhe edukim të hershëm.  

6. Kurrikulimi, procedurat e miratimit të planit të punës, natyra dhe kohëzgjatja e 
programeve për kujdes dhe edukim të hershëm, çështjet e inspektimit, financimit, 
personelit dhe të tjera rregullohen përmes aktit nënligjor.  

 
Neni 11 

Dispozitat specifike për arsimin dhe aftësimin profesional 
 
Arsimi dhe aftësimi profesional rregullohet përmes ligjit për arsimin dhe aftësimin 
profesional nr. 02/L-42, 23 shkurt 2006, përderisa nuk është në kundërshtim me këtë 
ligj. 
 

Neni 12 
Dispozitat specifike për arsimin dhe aftësimin e të rriturve 

 
1. Qëllimi i arsimit dhe i aftësimit të rriturve është zhvillimi i shkathtësive, njohurive 

dhe parimeve të duhura te të rriturit si pjesë e kornizës së të mësuarit gjatë gjithë 
jetës.  

2. Të rriturit mund të arsimohen ose aftësohen në institucionet e licencuara private, 
publike dhe të partneritetit të niveleve 3 dhe 4 të ISCED-it, sipas dispozitave të 
këtij ligji, me ndryshimet në vijim të cilat specifikohen në një akt nënligjor: 
2.1. përshtatja e kurrikulumit, vlerësimi i të mësuarit paraprak, kohëzgjatja e 

programeve, vijimi, vlerësimi dhe procedurat e tjera për të mësuarit e të 
rriturve;  

2.2. caktimi i pagesave për vijim dhe kriteret e pranimit;  
2.3. përcaktimi, në bazë të këshillave të Këshillit Shtetëror për Licecnimin të 

Mësimdhënësve (KSHLM), i kualifikimeve për mësimdhënës, trajnerë, 
instruktorë, apo personel tjetër i përfshirë në arsimin dhe aftësimin 
profesional. 

2.4. përcaktimi i kritereve shtesë për licencimin e institucioneve të arsimit dhe 
aftësimit, të cilat ofrojnë programe për arsimin dhe aftësimin e të rriturve;  

2.5. financimi i institucioneve të arsimit dhe aftësimit për ofrimin e programeve 
efektive për arsimin dhe aftësimin e të rriturve.  

 
Neni 13 

Themelimi i institucioneve arsimore 
 
1. Shkollat fillore (niveli 1 i ISCED-it) dhe të mesme të ulëta (niveli 2 i ISCED-it) 

themelohen në çdo komunë. Shkollat e këtyre niveleve mund të kombinohen.  
2. Komuna mund të themelojë dhe mbajë paralele të ndara të nivelit 1 dhe 2 të 

ISCED-it në zonat në të cilat nuk ka shkolle amë, sipas kritereve të vendosura nga 
Ministria me aktin nënligjor.  

3. Komunat, brenda territorit të tyre, sigurojnë ofrimin e shkollimit në nivelin 1, 2 
dhe 3 të ISCED-it në të gjitha gjuhët e mësimdhënies edhe nën numrin minimal për 
regjistrim të nxënësve të përcaktuar me akt nënligjor, ose ofrojnë alternativa, duke 



 
Ligji Nr. 04/L-032 për arsimin paraunniversitar në Republikën e Kosovës 

 829 

përfshirë në mes të tjerash, transportin e subvencionuar deri në vendin ku ofrohet 
shkollimi.  

4. Arsimi dhe aftësimi profesional në nivelin 3 të ISCED-it mund të bëhet në shkolla 
apo në institucione të aftësimit, qofshin ato publike apo private, ose në ndërmarrje 
publike apo private.  

5. Arsimi profesional passekondar në nivelin 4 të ISCED-it mund të bëhet në kolegje, 
institucione të aftësimit, qofshin ato publike apo private, në ndërmarrje publike apo 
private, ose sipas marrëveshjeve për partneritet që rregullohet sipas ligjit në fuqi. 
Ministria rregullon kushtet për pranim në programet e ofruara në institucionet e 
financuara nga fondet publike ose në institucionet passekondare jouniversitare të 
partneritetit.  

 
Neni 14 

Caktimi i nxënësve nëpër institucionet arsimore 
 
1. Secila shkollë e nivelit 1 dhe 2 të ISCED-it ka zonën e saj të mbulimit, të 

përcaktuar nga komuna.  
2. Të gjithë nxënësit e moshës së shkollimit të detyruar që jetojnë në atë zonë kanë të 

drejtën e regjistrimit dhe vijimit të shkollës së nivelit përkatës.  
3. Për nxënësit me vështirësi në të nxënë apo me aftësi të kufizuara, sipas nenit 39 të 

këtij ligji, komuna ka për obligim që t’i regjistrojë ata nxënës dhe më pas të 
veprojë sipas procedurave të parapara në nenin 41 të këtij ligji.  

4. Për nxënësit që flasin gjuhë jo-zyrtare dhe që jetojnë në një zonë të mbulimit ku 
nuk arrihet minimumi për hapjen e klasave apo të shkollave të niveleve 1 dhe 2 të 
ISCED-së për mësim në ndonjë gjuhë që nuk është gjuhë zyrtare, komuna ofron 
alternativë, si parashihet në nenin 13, paragrafin 3. të këtij ligji.  

5. Institucionet arsimore dhe aftësuese të nivelit 3 të ISCED-it kanë zonën e mbulimit 
të përcaktuar nga marrëveshja mes komunave (apo nga Ministria aty ku nuk mund 
të arrihet ndonjë marrëveshje) në bazë të llojit të arsimit apo aftësimit përkatës; 
dhe duhet të mundësohet transferi vullnetar mes llojeve të ndryshme të shkollave 
në këtë nivel në bazë të interesave dhe aftësive të nxënësit.  

6. Vijimi në shkollat e caktuara të nivelit përkatës, ose çdo marrëveshje alternative e 
bërë sipas paragrafëve 3. deri 6. të këtij neni, është i detyruar për nxënësit e 
moshës së shkollimit të detyruar, përveç nëse transferohen në ndonjë shkollë tjetër 
ose lirohen nga vijimi.  

7. Në raste të veçanta, komuna mund të lirojë nxënësit nga obligimi për të vijuar 
shkollën e caktuar sipas paragrafit 2. të këtij neni nëse konstatohet se kjo është në 
interes të nxënësit pas kërkesës së bërë nga prindërit e nxënësit dhe është siguruar 
arsimimi adekuat alternativ në nivelin përkatës.  

8. Prindërit e nxënësit që jeton jashtë zonës së mbulimit të ndonjë shkolle të caktuar 
mund të aplikojnë në komunën përkatëse për të regjistruar fëmijën në atë shkollë. 
Vendet e tilla caktohen në mënyrë të drejtë nga Komuna, në bazë të kritereve 
transparente dhe të publikuara.  

9. Kalimi i obligueshëm prej një shkolle në tjetrën në rastet kur kjo duhet të bëhet për 
të mirën e nxënësve të tjerë rregullohet përmes dispozitave të këtij ligji.  

10. Përfshirja e nxënësve në institucionet e aftësimit në nivelin 4 të ISCED-it 
rregullohet me akt nënligjor. 
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Neni 15 
Vijueshmëria në shkollë 

 
1. Vijimi i shkollimit të detyruar nga ana e nxënësit është një përgjegjësi kryesore e 

prindit.  
2. Prindi i fëmijës së moshës së shkollimit të detyruar bën shkelje të ligjit, nëse:  

2.1. nuk e regjistron fëmijën në shkollë publike, institucion aftësimi, shkollë 
speciale ose shkollë private të licencuar dhe të përshtatshme për moshën e 
fëmijës dhe për nivelin e mësimit, ose nuk bën aranzhime alternative për 
arsimimin e fëmijës me miratim nga Ministria sipas nenit 47 të këtij ligji, 
ose 

2.2. pa shkak të arsyeshëm, si është sëmundja apo ndonjë shkak tjetër i 
pashmangshëm, nuk i siguron fëmijës vijim të rregullt në institucionin 
arsimor në kohën e përcaktuar nga këshilli drejtues për fillimin e mësimit.  

3. Kur drejtori i institucionit arsimor dhe aftësues e sheh të arsyeshme dhe në 
interesin më të mirë të nxënësit, pas marrjes së kërkesës me shkrim nga prindërit e 
nxënësit, mund ta lirojë nxënësin nga vijimi i mësimit deri në (2) dy javë gjatë vitit 
shkollor.  

4. Nëse nxënësi pa ndonjë arsye nuk regjistrohet, nuk vijon shkollimin ose e 
ndërprenë shkollimin e detyruar, prindërit e tij dënohen për kundërvajtje nëse 
mungesa është rezultat i veprimit të paramenduar ose i neglizhencës së prindërve. 
Në raste të tilla, komuna e njofton Ministrinë me shkrim.  

5. Për të promovuar vijimin ose zvogëluar braktisjen e shkollës, komuna organizon 
transport të sigurt dhe efikas për nxënësit në shkollimin e detyruar. Komuna mund 
te kërkoj pagese por edhe mund ta bëjë falas transportin shkollor, për:  
5.1. nxënësit që jetojnë në zonën e mbulimit, por që janë brenda distancës prej 

katër (4) kilometra nga shkolla, përveç nxënësve me aftësi të kufizuara; dhe  
5.2. nxënësve që jetojnë jashtë zonës së mbulimit. 

6. Ministria përgatit udhëzime për të ndihmuar komunat dhe institucionet arsimore 
dhe aftësuese për të adresuar në mënyrë afektive braktisjen. 

 
Neni 16 

Këshilli i Prindërve të Kosovës 
 
1. Ministria themelon Këshillin e Prindërve të Kosovës (KPK). Ky Këshill ka nëntë 

(9) anëtarë. Kohëzgjatja e mandatit të tyre është katër (4) vite dhe anëtarët zgjedhin 
kryesuesin dhe nënkryesuesin e Këshillit.  

2. Funksioni i KPK-së është përfaqësimi i interesave të prindërve, inkurajim dhe 
avancim i rolit të prindërve si palë e rëndësishme e interesit në promovimin e 
cilësisë në arsim, përcjellja e mendimeve të prindërve te Ministria lidhur me 
çfarëdo aspekti të arsimit parauniversitar dhe të jetë kanali kryesor i komunikimit 
dhe këshillimit mes Ministrisë, institucioneve arsimore e aftësuese dhe prindërve.  

3. Ministria nxjerr akt nënligjor për punën e KPK-së, procedurat për emërimin dhe 
zgjedhjen e anëtarëve të tij, duke përfshirë gjithmonë anëtarë të komuniteteve jo 
shumicë.  

4. Ministria siguron buxhetin vjetor dhe infrastrukturën logjistike që të mundësojë 
punën efektive të KPK-së.  
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PËRGJEGJËSITË E INSTITUCIONEVE ARSIMORE 
 

Neni 17 
Këshilli drejtues 

 
1. Çdo institucion publik arsimor dhe aftësues duhet të ketë këshillin drejtues. Në rast 

se këshilli drejtues nuk mund të formohet ose nuk mund të mblidhet në periudhën 
prej tre (3) muajsh, funksionet e tij merren nga drejtori i institucionit, me kusht që 
komuna (Ministria në rastet e institucioneve të nivelit 4 të ISCED-it) vazhdon me 
përpjekjet e mëtutjeshme për ta themeluar këtë këshill dhe për të mbajtur takimet e 
tij çdo tre (3) muaj. 

2. Këshilli drejtues përbëhet nga:  
2.1. tre (3) përfaqësues të prindërve, duke përfshirë së paku një përfaqësues të 

komuniteteve jo shumicë në komunë nëse ka ndonjë nxënës nga ato 
komunitete në atë institucion;  

2.2. dy (2) përfaqësues nga shoqëria (palë me interes të emëruara nga komuna);  
2.3. tre (3) përfaqësues të mësimdhënësve  
2.4. për shkollat e nivelit 2 dhe 3 të ISCED-it, një përfaqësues të nxënësve, i 

zgjedhur nga nxënësit që vijojnë shkollimin.  
3. Në rastet kur shkollat e nivelit 1-2 të I ISCED-it ose institucionet arsimore të 

nivelit 3 të ISCED-it kanë më shumë se 1000 nxënës, numri i anëtarëve duhet të 
ngritet në katër, në tre, në katër dhe në dy në kategoritë përkatëse sipas paragrafit 
2. të këtij neni. Nëse numri i nxënësve bie nën 1000, numri i anëtarëve duhet të 
reduktohet në nivelin minimal, ashtu që anëtari që është zgjedhur i fundit në secilin 
grup të kryej mandatin e tij në fund të vitit shkollor.  

4. Përfaqësuesit e prindërve në këshillin drejtues zgjidhen me votim të fshehtë nga 
anëtarët e Këshillit të Prindërve të Shkollës.  

5. Këshilli drejtues ka të drejtë të caktojë përfaqësues shtesë pa të drejtë vote, për të 
siguruar përfaqësim të gjerë të punëdhënësve dhe shoqërisë në përgjithësi.  

6. Mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues zgjat tri (3) vite, me kusht që ata të 
vazhdojnë të jenë mësimdhënës, nxënës, prindër të nxënësve në shkollën 
përkatëse. Përfaqësuesit e prindërve dhe mësimdhënësve mund të zgjidhen në 
mandatin e dytë.  

7. Kryetari i këshillit drejtues zgjidhet çdo vit nga këshilli drejtues nga radhët e 
përfaqësuesve të prindërve. Kryetari mund të rizgjidhet.  

8. Drejtori i institucionit arsimor ushtron funksionin e Sekretarit të Këshillit drejtues. 
Drejtori i raporton Këshillit drejtues për çdo vit lidhur me aktivitetet dhe financat e 
institucionit, dhe ka të drejtën që të sugjerojë zgjidhje dhe të marrë pjesë në debate, 
por jo edhe të drejtën e votës. Drejtori i shkollës është përgjegjës për ligjshmërinë 
e punës së Këshillit.  

9. Këshilli drejtues i shkollës mund të ftojë Drejtorin komunal të arsimit dhe/ose 
zëvendësin e tij që të marrë pjesë në takimet e Këshillit, në mënyrë që të ofrojë 
informata ose sqarime apo të dëgjojë pikëpamjet e Këshillit drejtues, por pa të 
drejtë vote.  

10. Këshilli drejtues gjatë zbatimit të kompetencave dhe detyrave të tij, i respekton 
parimet e arsimit parauniversitar të parapara në këtë ligj, duke përfshirë edhe 
respektimin e të drejtave të komuniteteve.  
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11. Këshilli drejtues i shkollës në nivelet 1,2 dhe 3 të ISCED-së, ka detyrat dhe 
kompetencat si vijon:  
11.1. të hartojë rregullat e shkollës të specifikuara në nenin 22 të këtij ligji, për t’u 

miratuar nga komuna;  
11.2. të zgjedhë një përfaqësues të prindërve dhe një të mësimdhënësve nga 

anëtarët e Këshillit Drejtues, që të marrin pjesë në cilësinë e vëzhguesve në 
emërimin e drejtorit, zëvendësdrejtorit dhe mësimdhënësve të shkollës;  

11.3. të ushtrojë funksionet e ndërlidhura me shfrytëzimin e buxhetit të shkollës, 
përfshirë edhe skemën e delegimit mes komunës, organit drejtues të shkollës 
dhe drejtorit të shkollës, siç është përcaktuar në këtë ligj. 

11.4. të vendosë për shfrytëzimin e fondeve që i janë dhënë shkollës si kontribut 
nga prindërit ose donatorët e tjerë;  

11.5. të miratojë aktivitetet jashtë kurrikulare të shkollës, sipas propozimit të 
drejtorit të shkollës;  

11.6. të vendosë për kodin e veshjes së punonjësve dhe nxënësve;  
11.7. të shpreh pikëpamjet e veta për çështjet që kanë të bëjnë me shkollën apo 

çfarëdo aspekti të arsimit parauniversitar;  
11.8. të miratojë listën e teksteve shkollore dhe materialeve të tjera shkollore për 

t’u përdorë në shkollë në bazë të propozimeve të mësimdhënësve të 
shkollës, brenda kufizimeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;  

11.9. të kontribuojë në hartimin e planit zhvillimor të arsimit nga komuna në 
rastet, kur ka të bëjë me shkollën përkatëse;  

11.10. të ushtrojë funksionet e tjera që i janë deleguar nga komuna në pajtim me 
ligjin;  

12. Këshilli drejtues mban dokumentacionin e duhur për të gjitha të hyrat dhe 
shpenzimet dhe sipas kërkesës i vë në dispozicion për procedura të auditimit dhe 
inspektimit.  

13. Këshilli drejtues i shkollës, me propozimin e drejtorit të shkollës, mund të 
themelojë organe të tjera këshilluese brenda shkollës. 

14. Përfaqësuesit e nxënësve, në organet drejtuese të shkollës, nuk marrin pjesë në 
pjesët e takimit dhe diskutimet për çështjet që kanë të bëjnë me kushtet e punësimit 
apo çështjet personale të drejtorit, zëvendësdrejtorit, mësimdhënësve, punëtorëve 
tjerë të shkollës apo me çështje personale që kanë të bëjnë me nxënësit e tjerë. 

15. Anëtari i Këshillit drejtues të shkollës nuk merr pjesë në pjesët e takimit dhe 
diskutimet për çështjet ku ai ka interes personal ose financiar dhe deklaron 
interesin e tillë në fillim të takimit.  

16. Këshilli drejtues duhet të mbajë regjistrin e interesave personale dhe financiare të 
anëtarëve të tij dhe të personelit drejtues të shkollës.  

 
Neni 18 

Këshilli i nxënësve 
 
1. Këshilli drejtues i çdo shkolle të nivelit 2 dhe 3 të ISCED-it themelon një këshill të 

nxënësve, i cili duhet të ketë së paku një nxënës të zgjedhur nga secila klasë dhe që 
zgjidhet çdo vit përmes votës së fshehtë.  

2. Roli i Këshillit të nxënësve është të punojë në përmirësimin e mjedisit mësimor, 
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kushteve të punës dhe interesave që kanë të bëjnë me shëndetin, sigurinë dhe 
mirëqenien e nxënësve si dhe të përfaqësohen në këshillin drejtues.  

 
Neni 19 

Këshilli i prindërve 
 
1. Çdo institucion arsimor apo aftësues duhet të ketë këshill të prindërve. 
2. Kompetencat dhe fushë veprimtaria e Këshillit të prindërve përcaktohen përmes 

aktit të veçantë nënligjor. 
3. Këshilli i prindërve zgjidhet me vota të fshehta të gjithë prindërve të nxënësve që 

vijojnë mësimin në atë institucion.  
4. Prindërit, përveç përfaqësimit në Këshillin e Prindërve, kanë të drejtë t’i paraqesin 

ankesat e tyre, drejtorit të institucionit arsimor dhe aftësues, komunës dhe 
Ministrisë lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe mjedisin shkollor.  

 
Neni 20 

Personeli udhëheqës 
 
1. Drejtori dhe zëvendësdrejtori i institucionit arsimor dhe aftësues zgjidhen në bazë 

të Ligjit mbi arsimin në komunat e Republikës së Kosovës nr 03/L-068, 21 Maj 
2008, në bazë të kritereve të përcaktuara nga MASHT me akt nënligjor, duke i 
shtuar edhe dy përfaqësues të Këshillit drejtues në cilësinë e vëzhguesve në 
komisionin e përbashkët të emërimit. 

2. Drejtori i institucionit arsimor ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe 
administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshirë: 
2.1. caktimin e masave disiplinore ndaj nxënësve; 
2.2. detyrat e caktuara për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën dhe çështjet e tjera 

që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit; 
2.3. përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit të informatave për menaxhimin e 

arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës;  
2.4. ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo 

Ministria;  
2.5. detyrat lidhur me kurrikulumin;  
2.6. çështjet e tjera që rregullohen përmes këtij ligji.  

 
Neni 21 

Sekretari ose administratori 
 
1. Institucionet arsimore dhe aftësuese që kanë më shumë se pesëqind (500) nxënës 

kanë të drejtën të kenë sekretar ose administrator, i cili zgjidhet nga komuna 
përmes konkursit publik; Komuna mund të vendos të emërojë një sekretar apo 
administrator për institucione më të vogla përmes konkursit publik.  

2. Kompetencat dhe përgjegjësit e sekretarit ose administratorit përcaktohen nga 
komuna në përputhje me ligjin në fuqi.  
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Neni 22 
Rregullat e shkollës 

 
1. Komuna, pas pranimit të propozimit të këshillit drejtues të shkollës, miraton 

rregullat e parapara për të promovuar sjelljen e mirë dhe disiplinën e nxënësve, dhe 
për të promovuar konceptin e shkollave të shëndetshme dhe eliminimin e dhunës.  

2. Rregullat e shkollës i caktojnë të drejtat dhe detyrimet e nxënësve që nuk janë 
parashikuar në këtë ligj apo aktet nënligjore të nxjerra sipas tij, por ato janë të 
bazuara gjithmonë në legjislacionin në fuqi.  

3. Prindi, i cili është i pakënaqur me vendimet e komunës sipas këtij neni, mund të 
ankohet te kryetari i komunës dhe nëse prindi është i pakënaqur me vendimin e 
kryetarit të komunës, ai mund të dorëzojë një ankesë në Ministri në lidhje me 
mosrespektimin e Kushtetutës apo ligjit në fuqi. Vendimi i Ministrisë do të jetë 
përfundimtar në procedurën administrative.  

4. Komuna siguron mësimin alternativ, për nxënësit që janë larguar nga shkolla, në 
shkollën në të cilën nxënësit janë transferuar, në bazë të dispozitave të këtij ligji. 

5. Komuna sipas kompetencave mund të udhëzojë drejtorin e shkollës apo Këshillin 
drejtues të shkollës, në rastet kur sipas mendimit të komunës, edukimi, arsimi apo 
siguria në shkollë është ose mund të dëmtohet në një të ardhme të afërt nga 
veprimet e nxënësve apo prindërve.  

6. Obligohen nxënësit për bartjen e uniformes shkollore.  
 

Neni 23 
Aktivitetet jashtëshkollore 

 
1. Drejtori i shkollës ose Këshilli i prindërve, me pëlqimin e Këshillit drejtues, mund 

të organizojë aktivitete jashtëshkollore. 
2. Aktivitetet jashtëshkollore rregullohen me akt të veçantë nënligjor. 
 

KURRIKULUMI, TEKSTET SHKOLLORE, MJETET MËSIMORE 
DHE STANDARDET 

 
Neni 24 

Korniza e Kurrikulumit e Kosovës 
 
1. Ministria përmes Agjencisë së Kosovës për Kurrikulum, Standarde dhe Vlerësim 

(AKKSV), harton Kornizën e Kurrikulumit të Kosovës (KKK).  
2. Përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve duhet të përfshihen në zhvillimin apo 

rishikimin e KKK-së.  
3. KKK përbëhet nga kurrikulumi bërthamë dhe kurrukulumi me bazë shkolle për 

secilin nivel të arsimit parauniversitar dhe përcakton fushat mësimore.  
4. KKK shërben si bazë për hartimin e kurrikulumeve lëndore. 
5. Ministria, AKKSV, komuna, Këshilli drejtues dhe drejtori i një institucioni arsimor 

dhe aftësues ushtrojnë funksionet e tyre përkatëse sipas këtij ligji me qëllim që të 
sigurojnë se Korniza e Kurrikulumit të Kosovës, i përmbahet parimeve në vijim: 
edukimi dhe arsimimi cilësor për të gjithë, gjithë përfshirja, qasja e bazuar në 
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kompetenca, fleksibiliteti dhe lëvizshmëria, transparenca dhe llogaridhënia dhe të 
mësuarit gjatë gjithë jetës, si dhe:  
5.1. promovon zhvillimin intelektual, moral, kulturor dhe fizik të nxënësve dhe 

të shoqërisë;  
5.2. përgatit nxënësit për mundësitë dhe përgjegjësitë për jetë dhe punë të 

suksesshme;  
5.3. përcakton njohuritë, shkathtësitë dhe vlerat sipas nivelit të arsimit të 

shprehura në kompetenca kryesore;  
5.4. promovon frymën e respektit, mirëkuptimit dhe tolerancës mes të gjitha 

komuniteteve.  
6. Përmes aktit nënligjor për secilin nivel të arsimimit parauniversitar, Ministria 

specifikon:  
6.1. përmbajtjen e kurrikulumit bërthamë, duke përfshirë kurrikulumet lëndore, 

ndarjen e kohës mësimore për kurrikulumin bërthamë dhe atë shkollor, duke 
pasur parasysh që kurrikulumi me bazë shkolle të mos kalojë 20 % të totalit; 

6.2. mësimin e një apo më shumë gjuhëve zyrtare të Republikës së Kosovës nga 
të gjithë nxënësit, duke përfshirë nxënësit nga komunitetet pakicë që nuk 
mësojnë në njërën nga gjuhët zyrtare;  

7. Sipas dispozitave të Ligjit për arsim në komuna, nr. 03/L-068, 21 Maj 
2008,institucionet arsimore, qofshin ato publike apo private, nuk mund të devijojnë 
nga kurrikulumi bërthamë, përveç në:  
7.1. rrethana të veçanta me lejen e Ministrisë, të lëshuar pas konsultimeve me 

AKKSV-në;  
7.2. me miratimin e Ministrisë, për qëllime të projekteve inovative sipas 

paragrafit 11. të nenit 5 të këtij ligji; ose  
7.3. kur plani individual arsimor për ndonjë nxënës të caktuar miratohet sipas 

paragrafit 6. të nenit 41 të këtij ligji.  
8. KKK u mundëson të gjithë nxënësve të zgjerojnë njohuritë rreth identitetit, 

Kulturës dhe gjuhës së tyre, si dhe inkurajon dialogun ndërkulturor. 
9. Brenda kurrikulumit me bazë shkolle, institucionet arsimore janë të lira që të 

mbajnë çdo lëndë që nuk është e ndaluar me këtë ligj ose ligje të tjera në fuqi. 
 

Neni 25 
Agjencia e Kosovës për Kurrikulum, Standarde dhe Vlerësim 

 
1. Agjencia e Kosovës për Kurrikulum, Standarde dhe Vlerësim (AKKSV) 

themelohet si agjenci për të udhëhequr çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin, 
zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e kurrikulumit, standardeve dhe vlerësimit. 

2. AKKSV është agjenci ekzekutive që vepron nën Ministrinë.  
3. Statusi dhe puna e AKKSV-së rregullohet me akt nënligjor.  
4. AKKSV zhvillon Kornizën e Kurrikulumit të Kosovës dhe kurrikulumin e lëndëve 

përmes një procesi të rregullt të diskutimit me përfaqësuesit e mësimdhënësve dhe 
komunave, me organizatat përfaqësuese të komunitetit, si dhe me ekspertë vendorë 
dhe ndërkombëtarë, përfshirë edhe rekomandimet për:  
4.1. përmbajtjen e kurrikulumit bërthamë, përfshirë metodologjinë qendrore dhe 

programet mësimore të lëndëve; objektivat, rezultatet e të mësuarit për 
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secilën lëndë që lidhet me fazat kryesore të kurrikulumit dhe kompetencat 
kryesore që duhet të arrihen në fund të nivelit 3 të ISCED-së; 

4.2. matjen dhe vlerësimin e standardizuar të suksesit të nxënësve në intervale të 
përcaktuara dhe kriteret për përparimin e nxënësve që janë në përputhje me 
kushtet e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për vlerësim që çojnë në 
dhënien e kualifikimeve;  

4.3. listën e teksteve të rekomanduara si dhe burime të tjera mësimore, përfshirë 
këtu materiale të përshtatshme për përdorim nga nxënësit që kanë vështirësi 
në mësim apo ata me aftësi të kufizuara.  

 
Neni 26 

Tekstet shkollore dhe mjetet e tjera mësimore 
 
1. Me qëllim të sigurimit të cilësisë së materialeve që përdoren në institucionet 

publike arsimore dhe aftësuese, Ministria miraton tekstet shkollore dhe mjetet e 
materialet e tjera mësimore sipas këshillave të AKKSV-së, dhe sipas rregullave të 
prokurimit, hartimit, rishikimit dhe publikimit të cilat përcaktohen në një akt 
nënligjor.  

2. Vetëm materialet miratuara nga Ministria, sipas këtij neni, mund të përdoren në 
institucionet publike.  

3. Këshillat drejtuese të institucioneve arsimore ose aftësuese miratojnë nga lista e 
miratuar nga Ministria, tekstet shkollore dhe mjetet e materialet tjera mësimore, 
sipas propozimeve të mësimdhënësve, për përdorim në institucione përkatëse.  

4. Tekstet shkollore të miratuara nga Këshilli drejtues në nivelet 1 dhe 2 në bazë të 
paragrafit 2. të këtij neni ofrohen falas.  

 
Neni 27 

Tekstet shkollore në gjuhët e komuniteteve 
 
1. Tekstet shkollore ne gjuhen serbe për nivelin 1 dhe 2 do të përdoren siç është 

përcaktuar me ligjin në fuqi dhe jepen falas. 
2. Tekstet shkollore ne gjuhet e komuniteteve ne te cilat është duke u zhvilluar 

mësimi për nivelet 1 dhe 2 ofrohen falas. 
 

SISTEMI I FINANCIMIT 
 

Neni 28 
Financimi 

 
1. Burimet e financimit të arsimit dhe aftësimit parauniversitar janë:  

1.1. granti specifik i arsimit si i bazuar në ligjin për financat e pushtetit lokal, nr. 
03/L-049, 13 Mars 2008, dhe ligjin për menaxhimin e financave publike dhe 
përgjegjësitë, nr.03/L-048, 13 Mars 2008 për të financuar nivelin minimal të 
standardeve të arsimit parauniversitar dhe duhet të alokohet për komuna në 
bazë të parametrave dhe standardeve të siguruara nga Ministria.  

1.2. të hyrat vetanake që gjenerohen nga institucionet arsimore dhe aftësuese, 
dhe  



 
Ligji Nr. 04/L-032 për arsimin paraunniversitar në Republikën e Kosovës 

 837 

1.3. financim shtesë nga granti i përgjithshëm komunal, varësisht nga mundësitë 
financiare të komunës.  

2. Granti specifik për arsim definohet në bazë të qasjes së financimit të hapur sipas 
ligjit për financat e pushtetit lokal u ndahet komunave sipas formulës shtetërore për 
financimin e arsimit parauniversitar, të miratuar nga Komisioni i granteve.  

3. Formula shtetërore e financimit të arsimit parauniversitar në paragrafin 2. të këtij 
neni bazohet në  
3.1. numrin e nxënësve të regjistruar,  
3.2. përpjesëtimet nxënës – mësimdhënës për ndarjen e personelit dhe 

kalkulimin e pagave sipas pagave mesatare,  
3.3. financimin për zëvendësimin e mësimdhënësve në pushim mjekësor dhe të 

lindjes,  
3.4. financimin për shkollë sipas llojit dhe madhësisë së objekteve shkollore,  
3.5. financimin e shkollave në zona të thella malore, si dhe  
3.6. financim për kokë të nxënësit për shpenzime operative dhe investime 

kapitale.  
4. Ministria në konsultim me Drejtoratet e Arsimit Komunal mund të konsolidojë 

kriteret e formulës.  
5. Ajo që i referohet komunës është e njëjtë për Ministrinë në rastet e institucioneve 

që ofrojnë programe të nivelit 4 të ISCED-it. Kriteret për financimin e 
institucioneve të nivelit 4 të ISCED-it përcaktohen nga Ministria.  

 
Neni 29 

Delegimi i autoritetit financiar 
 
1. Komuna delegon përgjegjësinë për buxhet dhe financa tek institucionet arsimore dhe 

aftësuese sipas formulës komunale të specifikuara në një akt nënligjor; formula duhet 
të lejojë ndryshime nëse ndryshon numri i nxënësve gjatë vitit fiskal.  

2. Komuna mban të drejtën të rishikojë formulen komunale në bashkëpunim me 
institucionet arsimore dhe aftësuese.  

3. Kur përgjegjësia delegohet sipas paragrafit 1. të këtij neni:  
3.1. çdo Këshill drejtues duhet të ketë çdo vit fiskal një buxhet të alokuar dhe në 

bazë të asaj ndarje, miraton planin buxhetor;  
3.2. Këshilli drejtues i institucionit mund të delegojë përgjegjësinë për 

shpenzime në fusha të specifikuara dhe me limite të specifikuara financiare 
te drejtori i institucionit. Aranzhimet e tilla i nënshtrohen orarit të delegimit, 
të miratuar dhe mund të anulohen nga komuna përkatëse;  

3.3. komuna apo Këshilli drejtues i institucionit (‘autoriteti delegues’) sigurojnë 
dispozita të përshtatshme financiare për personel dhe pajisje lidhur me 
zbatimin efikas të funksioneve administrative të deleguara në lidhje me 
buxhetin;  

3.4. çdo shumë e siguruar nga komuna për Këshillin drejtues të institucionit 
mbetet pronë e komunës derisa këshilli drejtues apo drejtori ta shpenzojnë 
atë sipas nevojës;  

3.5. çdo pasuri e blerë me fonde nga buxheti i shkollës do të mbetet pronë e 
shkollës, respektivisht komunës dhe do të menaxhohet nga Këshilli drejtues 
i institucionit ose drejtori, sipas planit të delegimit;  
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3.6. nuk mund të tejkalohet pjesa e miratuar e buxhetit për një institucion 
arsimor apo aftësues;  

4. Çdo kontest mes Këshillit drejtues të institucionit dhe drejtorit, sa i përket buxhetit 
të institucionit, i nënshtrohet një arbitrimi obligues të bërë nga komuna.  

5. Çdo kontest mes komunës dhe këshillit drejtues, sa i përket buxhetit të 
institucionit, i nënshtrohet një arbitrimi obligues të bërë nga Ministria.  

 
Neni 30 

Monitorimi 
 
1. Autoritetet deleguese monitorojnë ushtrimin e autoritetit të deleguar.  
2. Autonomia financiare që u jepet këshillave drejtuese të institucionit dhe drejtorëve 

i nënshtrohet përgjegjësisë ndaj autoritetit delegues në formë të raporteve të 
audituara vjetore, të përpiluara për autoritetin delegues.  

3. Delegimi i autoritetit mund të pezullohet ose anulohet nëse autoriteti delegues 
përcakton se fondet janë menaxhuar keq ose janë përdorur për qëllime tjera e jo për 
ato për të cilat janë deleguar.  

4. Anulimi i autoritetit të deleguar sipas paragrafit 3. të këtij neni ndodh vetëm pas 
konsultimeve mes palëve dhe përveç rasteve urgjente kur pandehet se fondet janë 
keq menaxhuar, do të kërkohet nga autoriteti delegues që të japë së paku tridhjetë 
(30) ditë lajmërim për anulimin e planifikuar.  

5. Çdo kontest mes komunës dhe Këshillit drejtues të institucionit lidhur me këtë 
pjesë i dërgohet Ministrisë për vendim. 

 
PERSONELI MËSIMDHËNËS DHE UDHËHEQËS 

 
Neni 31 

Krijimi i bazës profesionale për mësimdhënës 
 
1. Mësimdhënësit janë shërbyes profesional publik që kryejnë detyra në institucionet 

arsimore dhe aftësuese sipas legjislacionit në fuqi dhe të cilët përmbushin kushtet e 
nevojshme të parapara me këtë ligj për kualifikim dhe licencim. 

2. Një person i cili nuk i përmbush kushtet e nevojshme për të qenë mësimdhënës, siç 
përcaktohet në këtë ligj, mund të punësohet në një institucion arsimor dhe aftësues 
si asistent apo instruktor për të ndihmuar punën e një mësimdhënësi të kualifikuar 
dhe të licencuar, nëse drejtori i institucionit është i bindur se ky person posedon 
aftësitë, ekspertizën dhe përvojën e nevojshme për një punë të tillë dhe nuk 
diskualifikohet nga mbajtja e një pozite të tillë sipas këtij ligji, apo ndonjë ligji 
tjetër në fuqi. 

3. Kriteret për zgjedhjen e asistentëve dhe instruktorëve përcaktohen me një akt të 
veçantë nënligjor.  

4. Ministria siguron që brenda resurseve në dispozicion, të aftësohen punonjës të 
mjaftueshëm për të plotësuar obligimet lidhur me edukimin dhe arsimin në gjuhët 
jozyrtare dhe lidhur me kurrikulin specifik për komunitete.  
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Neni 32 
Këshilli shtetëror për licencimin e mësimdhënësve 

 
1. Ministri emëron anëtarët e Këshillit Shtetëror për Licencim e Mësimdhënësve (në 

vijim KSHLM), përbërja e të cilit dhe rregullon procedurat e tij, pagesat dhe 
çështjet e tjera, si kërkohen me këtë ligj apo me ligje të tjera në fuqi.  

2. KSHLM ka detyra dhe përgjegjësi, si përcaktohen me akte nënligjore.  
3. Procedurat zyrtare të KSHLM-së mbi lëshimin dhe revokimin e licencave të 

mësimdhënësve janë të hapura për inspektim publik.  
4. Ministria, me akte nënligjore, mund të delegojë një ose më shumë funksione te 

KSHLM-së, si dhe mund të anulojë delegime të tilla.  
5. Nëse delegimi i funksioneve bëhet sipas paragrafit 4. të këtij neni, Komisioni për 

ankesa dhe parashtresa në MASHT do të veprojë si një trup për ankesa ndaj 
vendimeve relevante të KSHLM-së për arsye të mos pajtueshmërisë me këtë ligj 
apo ndonjë ligj tjetër në fuqi.  

 
Neni 33 

Licencimi i mësimdhënësve 
 
1. Licencimi i mësimdhënësve, zhvillimi i kornizës dhe standardet për zhvillim 

profesional dhe vlerësim të performancës është përgjegjësi e Ministrisë, e cila 
vepron sipas këshillave dhe rekomandimeve të KSHLM-së.  

2. Licencimi i mësimdhënësve përcakton kërkesat që duhet plotësuar nga 
mësimdhënësit për të hyrë dhe qëndruar në profesion, si dhe kriteret dhe kërkesat 
për avancim në sistemin e licencimit.  

3. Ministria, përmes aktit nënligjor, sipas këshillave të KSHLM-së, përcakton:  
3.1. sipas paragrafit 4. të këtij neni, kërkesat për kualifikim të mësimdhënësve, 

duke përfshirë nivelin e kërkuar të kualifikimit për një nivel të caktuar të 
arsimit parauniversitar.  

3.2. procedurat për avancimin e kualifikimit të mësimdhënësve ekzistues duke 
organizuar kualifikimin e tyre në nivelin e njëjtë të kërkuar për 
mësimdhënës të rinj, deri në Gusht 2020.  

3.3. kërkesat për zhvillim profesional dhe performancë të mësimdhënësve në 
kuadër të procesit të licencimit.  

3.4. standardet dhe procedurat e akreditimit të programeve të zhvillimit 
profesional të mësimdhënësve;  

3.5. standardet e praktikës profesionale të mësimdhënësve;  
4. Të gjitha programet universitare që qojnë drejt kualifikimit për mësimdhënës duhet 

që më së voni deri në fillim të vitit akademik 2012/2013 të jenë ekuaivalent me 
programet e ciklit të dytë prej 300 ECTS që përmbajnë komponentën akademike, 
profesionale dhe pjesë praktike, detajet e të cilave rregullohen përmes aktit nënligjor.  

5. Në rastin e mësimdhënësve të nivelit 4 të ISCED-it, duke përfshirë ata të punësuar 
në institucionet për arsimimin dhe aftësimin profesional, Ministria, në bazë të 
rekomandimeve të KSHLM-së, mund të specifikojë kërkesa shtesë apo alternative 
për aftësim që pasqyrojnë karakterin profesional të këtij niveli. Kualifikimet e tilla 
përcaktohen në një akt nënligjor.  
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6. Pas rekomandimit të KSHLM-së, Ministria mund të saktësojë kualifikime shtesë 
për mësimdhënësit e nxënësve me vështirësi në të mësuar, të nxënësve me pengesa 
në dëgjim, të nxënësve me pengesa në të parë dhe të nxënësve që kanë pengesa në 
dëgjim dhe në të parë. Ato kualifikime përcaktohen përmes aktit nënligjor.  

7. Rivlerësimi i një mësimdhënësi të licencuar me qëllim të përtëritjes së licencës, do 
të ndodhë në një interval kohor që nuk kalon pesë vite nga data e lëshimit të 
licencës ekzistuese.  

8. Rivlerësimi i një mësimdhënësi të licencuar mund të iniciohet në çdo kohë, nëse 
puna e mësimdhënësit është një çështje për t’u brengosur; në raste të tilla, komuna 
ndërmerr hapat e duhur për t’i dhënë udhëzime dhe përkrahje mësimdhënësit në 
fjalë.  

9. Një licencë mund të revokohet apo pezullohet nga Ministria nëse sipas mendimit të 
saj, bazuar në një raport të përpiluar nga një mjek i pavarur, mësimdhënësi nuk 
është në gjendje të vazhdojë punën për shkak të mungesës së kapaciteteve 
shëndetësore, fizike apo mentale. Në raste të tilla, mësimdhënësi në fjalë do të ketë 
të drejtën për të paraqitur dëshmi mjekësore dhe të ankohet me shkrim në Ministri. 
Vendimi i Ministrisë do të jetë përfundimtar.  

10. Një licencë mund të merret apo pezullohet nga Ministria me kërkesë të drejtorit 
komunal të arsimit, atëherë kur procedurat disiplinore janë ndërmarrë kundër një 
mësimdhënësi. Pezullimi do të shqyrtohet pas përfundimit të procedurave të tilla 
dhe ndonjë ankese që mund të paraqitet.  

11. Licenca tërhiqet menjëherë nga Ministria pas shqiptimit të dënimit për shkelje të 
ligjit ose për vepra të padenja që përfshijnë fëmijët. Organet e caktuara shtetërore 
do të lajmërohen për këtë tërheqje sipas ligjit në fuqi.  

12. Nëse një person, i cili e ka marr licencën sipas këtij neni, lë përkohësisht 
profesionin e mësimdhënies me vullnetin e tij, mund të kthehet në statusin e 
mësimdhënësit me licencë të rregullt pa ndonjë periudhë provuese, nëse mungesa e 
tij është më e shkurtër se pesë (5) vite. Kjo dispozitë nuk është e aplikueshme për 
mësimdhënësit e shkarkuar nga pozitat e tyre.  

 
Neni 34 

Kualifikimet shtesë për emërim në pozita udhëheqëse dhe inspektorë 
 
1. Kandidatët që aplikojnë për pozitën e drejtorit apo zëvendësdrejtorit të një 

institucioni arsimor apo inspektorit të arsimit duhet të posedojnë licencën si 
mësimdhënës të kualifikuar.  

2. Me kërkesë të komunës dhe sipas këshillave të KSHLM, Ministria mund të 
ndryshojë kushtet e kërkuara në paragrafin 1. të këtij neni në raste të veçanta.  

3. Drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e institucioneve arsimore dhe aftësuese që tërësisht 
apo kryesisht punojnë në gjuhët e komuniteteve do të jenë përfaqësues të atyre 
komuniteteve dhe do të jenë plotësisht të familjarizuar me identitetin e komunitetit 
përkatës.  

4. Të gjithë drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e institucioneve arsimore dhe cilido 
person tjetër me përgjegjësi për të administruar institucionet arsimore që mbajnë 
pozitat e tyre deri në datën kur do të hyjë ky ligj në fuqi, duhet të kenë përfunduar 
me sukses deri më 31 korrik 2013 një program kualifikimi profesional për 
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udhëheqje, administrim ose fusha të ngjashme, i cili duhet të jetë i autorizuar nga 
Ministria sipas rekomandimeve nga KSHLM-ja. 

5. Nga data 1 gusht 2013, të gjithë kandidatët për postet e cekura në paragrafin 4. të 
këtij neni para emërimit të tyre duhet të kenë përfunduar me sukses një program 
kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose fushë të ngjashme, i cili 
është i autorizuar nga Ministria sipas rekomandimeve të KSHLM-së. 

6. Ministria, përmes një akti nënligjor, sipas këshillave të KSHLM, përcakton 
kërkesat për zhvillim profesional për personat që mbajnë pozitat e cekura në 
paragrafin 4. të këtij neni. 

 
Neni 35 

Zgjedhja ose emërimi i drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve, mësimdhënësve, 
bashkëpunëtorëve profesionalë, asistentëve dhe instruktorëve 

 
1. Drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e institucioneve arsimore, mësimdhënësit, 

asistentët dhe instruktorët zgjidhen përmes një konkursi publik në bazë të meritës 
personale, pa asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë për arsye 
reale apo të supozuara që ka lidhje me gjininë, racën, gjendjen martesore, 
orientimin seksual, përkatësinë etnike, nevojat e veçanta, pasurinë, vendin e 
lindjes, pikëpamjet politike ose filozofike apo rrethanat e tjera.  

2. Përzgjedhja apo emërimi i drejtorëve dhe i zëvendësdrejtorëve, i mësimdhënësve 
apo i asistentëve dhe i instruktorëve për institucionet arsimore dhe aftësuese që 
punojnë tërësisht apo kryesisht në gjuhët e komuniteteve jo shumicë marrin 
parasysh nevojën për përfaqësim dhe familjarizim të plotë me identitetin e 
komunitetit përkatës; sigurimi i plotësimit të këtyre nevojave nuk konsiderohet si 
diskriminues sipas ligjit në fuqi.  

3. Autoritetet që bëjnë emërimet, siç përcaktohet në këtë ligj, krijojnë procedura të 
drejta, të hapura dhe transparente për angazhim bazuar në kualifikimet dhe nevojat 
e postit.  

4. Mësimdhënësit do te zgjedhën nga një komision i themeluar nga DKA përfshirë 
edhe drejtorin e institucionit arsimor si dhe përfaqësuesit e Këshillit drejtues në 
përputhje me ligjin në fuqi.  

5. Kur bëhet përzgjedhja midis një apo më shumë kandidatëve për një post 
menaxhues ose për mësimdhënës, merren për bazë kushtet, si janë: arsimimi i 
secilit kandidat, përvoja, kualifikimet për pozitë dhe nevojat që do të plotësojë ky 
emërim. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk i plotëson kushtet për kualifikim të 
përcaktuar në këtë ligj, mund të bëhet një emërim i përkohshëm. Emërimet e tilla 
përfundojnë në ditën e fundit të vitit shkollor gjatë të cilit është bërë emërimi.  

6. Kontrata e mësimdhënësit, i cili është zgjedhur në fillim të semestrit të dytë, me kërkesë 
të mësimdhënësit vazhdon deri më 31 gusht apo deri në përfundimin e periudhës 
përkatëse të testimit, e cila do që të ndodh më vonë. Kontrata e mësimdhënësit që është 
zgjedhur në mars e më vonë vazhdohet deri në fund të vitit shkollor.  

7. Asnjë person nuk do të emërohet në një post në një institucion shkollor, publik apo 
privat, nëse ai ka qenë ndonjëherë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që 
përfshijnë fëmijët. Një personi që është dënuar për krime të tilla nuk i jepet një 
pozitë e tillë apo ai shkarkohet nga posti i tij menjëherë sipas ligjit relevant në fuqi.  
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8. Me akt nënligjor, Ministria duhet të përpilojë dispozita të tjera në përputhje me 
këtë ligj lidhur me emërimin e drejtorëve, zëvendësdrejtorëve, mësimdhënësve, 
asistentëve dhe instruktorëve sipas këtë ligji, si dhe përgjegjësive të komunave dhe 
këshillave drejtuese.  

9. Mësimdhënësit dhe punëtorët e tjerë të arsimit, për të cilët vlen ky nen janë të 
punësuar të komunës përkatëse apo të Ministrisë lidhur me nivelin 4 të ISCED-it. 

10. Nivelet e pagesës, kushtet dhe afatet e punësimit, shtesat e përgjegjësisë dhe 
gradimi i drejtorëve, zëvendësdrejtorëve, mësimdhënësve, asistentëve dhe 
instruktorëve rregullohet përmes aktit nënligjor në përputhje me ligjin në fuqi, si 
dhe zbatohen nga komunat dhe nga Ministria përkitazi me nivelin 4 të ISCED-it. 

 
Neni 36 

Mbrojtja nga sanksionet arbitrare dhe të tjera 
 
1. Ministria, komunat, këshillat drejtuese dhe drejtorët e institucioneve arsimore do të 

sigurojnë që mësimdhënësit të kenë liri brenda ligjit si dhe në përputhje me nivelin 
e arsimit ku janë punësuar, për te diskutuar njohuritë e fituara si dhe për të dhënë 
ide të reja dhe mendime të debatueshme brenda kurrikulit të miratuar, pa rrezikuar 
humbjen e vendit të punës apo të ndonjë privilegji që mund ta kenë. 

2. E drejta e mësimdhënësve për liri të shprehjes mund të kufizohet vetëm me ligj.  
3. Ministria dhe komunat marrin masa të sigurojnë se:  

3.1. mësimdhënësit kanë të drejtë për organizim dhe mbledhje brenda ligjit;  
3.2. mësimdhënësit janë të mbrojtur nga diskriminimi i drejtpërdrejtë ose i 

tërthortë për arsye reale apo të supozuara siç janë gjinia, raca, gjendja 
martesore, orientimi seksual, ngjyra, feja, pikëpamjet politike apo të tjera; 
prejardhja kombëtare, etnike apo sociale, përkatësia ndaj një komuniteti 
etnik, nevojat e veçanta, pronësia, lindja apo rrethana të tjera.  

3.3. mësimdhënësit janë të mbrojtur nga ngacmimi apo sulmi nga cilido person 
në mjediset e institucionit arsimor dhe aftësues apo në vendet e ndërlidhura 
me to.  

 
Neni 37 

Personeli profesional jomësimdhënës 
 
1. Personat e kualifikuar sipas standardeve të specifikuara në një akt nënligjor mund 

të zgjidhen nga komuna në institucionet arsimore për të ofruar shërbime 
profesionale, përfshirë: kujdesin mjekësor, mbështetjen pedagogjike-psikologjike, 
si dhe punë këshilluese dhe sociale.  

2. Komuna mund të zgjedhë në institucione arsimore nëpunës, teknikë dhe 
mbështetës që të marrin funksione administrative, teknike dhe të përkrahjes sipas 
kritereve të përcaktuara në një akt nënligjor.  

3. Personat e zgjedhur sipas paragrafit 1. ose 2. të këtij neni mund të inkuadrohen në 
detyra të mësimdhënies vetëm nëse posedojnë licencë.  

4. Personi i cili është dënuar për vepër penale ndaj fëmijëve nuk do te zgjidhet ne 
poste të cilat janë të mbuluara me këtë nen, në ndonjë institucion arsimor, publik 
apo privat. Një person që është dënuar për vepra të tilla nuk i jepet një pozitë e tillë 
ose shkarkohet menjëherë nga posti i tij në përputhje me ligjin relevant në fuqi.  
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Neni 38 
Emërimet e përkohshme 

 
Komuna do të sigurojë pagesat për personat, të cilët përkohësisht zgjidhen si ushtrues 
detyre i drejtorit të institucioneve arsimore ose aftësuese apo për të zëvendësuar 
personelin që mungon për arsye shëndetësore ose të lehonisë. 
 

Neni 39 
Nevojat e veçanta arsimore 

 
1. Fëmija ka vështirësi në mësim nëse: 

1.1. ka vështirësi dukshëm më të mëdha në mësim sesa shumica e fëmijëve të 
asaj moshe; 

1.2. ka një paaftësi e cila e ndalon ose e pengon atë nga përdorimi i pajisjeve 
arsimore të llojit që ofrohen në përgjithësi për fëmijët e moshës së tij në 
institucionet arsimore apo aftësuese. 

2. Fëmija nuk duhet të konsiderohet se ka vështirësi në mësim vetëm për shkak se 
gjuha, ose forma e gjuhës, në të cilën zhvillohet mësimi nuk është e njëjtë me 
gjuhën, ose me formën e gjuhës, të cilën e përdor në shtëpi të tij ose sepse i takon 
një komuniteti të caktuar dhe në rastet e tilla komuna duhet të sigurojë që fëmijës 
t’í ofrohet mbështetje efikase në gjuhën e mësimdhënies. 

3. Ofrimi i arsimit të posaçëm për fëmijët do të thotë ofrimi i arsimit që i shtohet ose 
dallon nga arsimi që në përgjithësi bëhet për fëmijët e moshës së tij në institucionet 
arsimore dhe aftësuese të themeluara në komunë. 

4. Ofrimi i arsimit të posaçëm nuk kufizohet vetëm për fëmijët me vështirësi në 
mësim, por kjo gjithashtu zbatohet edhe për fëmijët me dhunti të veçanta, të cilët 
mund të kërkojnë modifikim të modeleve të zakonshme të progresit në sistemin e 
arsimit të detyruar, përfshirë edhe kurrikulumin. 

 
Neni 40 

Parimi i arsimit gjithëpërfshirës 
 
1. Qëllimi i qartë i këtij Ligji është që parimi i arsimit gjithëpërfshirës të zbatohet në 

Republikën e Kosovës si praktika më e mirë në përputhje me normat 
ndërkombëtare, si parashihen në Konventën e UNESCO-s për të Drejtat e 
Fëmijëve (1989), në Deklaratën e Salamankës (1994), Konventën e OKB-së për të 
Drejta të Personave me Aftësi të Kufizuara (2007) dhe në konventat apo 
rekomandimet e tjera përkatëse ndërkombëtare.  

2. Parimi i arsimit gjithëpërfshirës nënkupton se:  
2.1. institucionet arsimore dhe aftësuese duhet të akomodojnë të gjithë fëmijët, 

pa dallim të kushteve të tyre fizike, intelektuale, sociale, gjuhësore apo të 
tjera dhe duhet të promovojë integrimin dhe kontaktin mes fëmijëve;  

2.2. mbështetja përkatëse duhet të ofrohet bazuar në nevojat intelektuale të 
nxënësve; dhe  

2.3. ambientet e posaçme arsimore apo shkollat speciale arsyetohen vetëm pasi 
që nga vlerësimi i ekspertit del se nuk është praktike të regjistrohet ndonjë 
fëmijë në shkollën e rregullt publike apo në institucionin e aftësimit.  



 
Ligjet administrative 

 844 

3. Komunat marrin masa për të mbështetur përfshirjen e fëmijëve në shkolla të 
rregullta të komunës, përfshirë edhe themelimin e dhomave burimore dhe klasave 
të përshtatura për nxënësit me aftësi të kufizuara fizike, përfshirë ato ndijore.  

4. Sipas vlerësimeve individuale profesionale, komunat sigurojnë transport falas, të 
sigurt dhe të përshtatshëm për fëmijët me aftësi të kufizuara apo me vështirësi në 
mësim që ndjekin mësimet në shkollë komunale.  

 
Neni 41 

Vlerësimi profesional 
 
1. Çdo komunë duhet që vetë apo në bashkëpunim me komunat e tjera të themelojë 

ekip profesional vlerësues dhe përkrahës për nevojat e posaçme arsimore, të 
përbërë nga specialistë të arsimit, punës sociale, psikologjisë dhe të rehabilitimit, si 
mbështetje e jashtme për institucionet arsimore dhe aftësuese për të ofruar 
këshillime dhe udhëzime për mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. 

2. Procedura e vlerësimit nga ekipi profesional mund të fillohet me kërkesën e ndonjë 
prindi apo institucioni arsimor a aftësues me pëlqimin e prindit. 

3. Në përputhje me parimet e arsimit gjithëpërfshirës dhe duke pasur parasysh 
dëshirat dhe opinionet e prindërve, vlerësimi profesional shqyrton dhe përcakton 
nëse nxënësi ka nevojë për vijimin e shkollimit special dhe çfarë lloji i 
mësimdhënies duhet të ofrohet, ku qëllimet e vlerësimit janë si në vijim: 
3.1. për të vlerësuar aftësitë, interesimet dhe nevojat e fëmijës;  
3.2. për të dhënë rekomandime mbi metodat e mësimdhënies, mjetet e 

mësimdhënies dhe mbi përshtatjet e tjera të nevojshme për mësimnxënie 
dhe mirëqenien e fëmijës;  

3.3. për të përkufizuar nevojat për pajisjet të posaçme që nevojiten në 
mësimdhënie;  

3.4. për të dhënë rekomandime për regjistrimin e nxënësit.  
4. Ministria, me akt nënligjor, përcakton procedurat dhe afatet kohore për vlerësimin 

profesional.  
5. Nëse vendimi i komunës ndryshon nga vlerësimi profesional i ekspertëve, arsyet për 

vendimin e komunës duhet të shpjegohen me shkrim. Prindërve u jepet mundësia të 
bëjnë ankesë me shkrim. Në raste të tilla, Ministria do të sjellë vendimin 
përfundimtar dhe ajo mund të konsultohet me këta ekspertë siç përcakton vet.  

6. Përmbajtja e mësimdhënies për nxënësit me nevoja të veçanta për arsim 
përcaktohet në planet e arsimit individual. Procedura dhe modeli i këtyre planeve 
rregullohet me akt nënligjor.  

 
Neni 42 

Qendrat burimore, shkollat speciale dhe njësitë që ofrojnë arsimim të veçantë 
 
1. Ministria mund të themelojë dhe mirëmbajë qendra të burimeve, shkolla speciale si 

dhe njësi të tjera që ofrojnë arsim special për fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda 
apo të shumëfishta apo me vështirësi në mësimnxënie, të cilët vlerësohet se nuk 
janë në gjendje të arsimohen në shkolla komunale apo në institucione publike për 
aftësim.  
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2. Qendrat e burimeve dhe njësitë e tjera, të themeluara sipas këtij neni, gjithashtu 
ofrojnë ndihmesë, në kuadër të resurseve që i kanë në dispozicion, në bazë të 
kërkesave të institucioneve arsimore dhe aftësuese që arsimojnë nxënësit me 
vështirësi në mësim.  

3. Mësimdhënësit dhe personeli tjetër profesional i punësuar në shkolla, qendra të 
burimeve dhe njësi të tjera të themeluara sipas këtij neni licencohen sipas 
dispozitave të këtij ligji.  

4. Ministria siguron transport falas, të sigurt dhe të përshtatshëm apo aranzhon kujdes 
rezidencial të përshtatshëm, sipas vlerësimit profesional individual, për fëmijët që 
vijojnë shkollat speciale, qendrat e burimeve dhe për njësitë e tjera të themeluara 
sipas kësaj pjese.  

 
Neni 43 

Gjuha e shenjave dhe sistemi Brejll (Braille) 
 
1. Nxënësve dhe fëmijëve të cilët përdorin gjuhën e shenjave si gjuhë të tyre të parë, 

duhet t’u ofrohet mësimdhënie për përdorimin e gjuhës së shenjave dhe përmes 
mënyrës së gjuhës së shenjave.  

2. Ministria mund të vendosë që mësimdhënia nëpërmjet gjuhës së shenjave dhe për 
përdorimin e gjuhës së shenjave të ofrohet në një lokacion jashtë institucionit të 
zakonshëm të nxënësve.  

3. Nxënësit me të parë të pjesshëm dhe ata të verbër kanë të drejtën që të mësohen 
për përdorimin e alfabetit Brejll, si dhe për ndihmat teknike të nevojshme. 
Nxënësit e tillë kanë gjithashtu edhe të drejtën për orientimin e nevojshëm dhe për 
udhëzime gjatë lëvizjes në shkollë, vajtjen dhe kthimin nga shkolla dhe në shtëpi. 

4. Para dhënies së mësimit përmes gjuhës së shenjave, në alfabetin Brejll dhe 
udhëzimeve për orientim dhe lëvizje ose ndonjë trajnimi sipas këtij neni, ekipi 
komunal vlerësues i përbërë prej ekspertëve, i themeluar sipas këtij ligji, bën një 
vlerësim të aftësive të kufizuara të nxënësit, si dhe nevojat e tij për qasje. 

 
ARSIMI PRIVAT DHE I PARTNERITETIT 

 
Neni 44 

E drejta për arsimim privat dhe për themelimin e institucioneve 
private arsimore ose aftësuese 

 
1. Çdo fëmijë ka të drejtë të vijojë mësimin në një institucion privat arsimor apo 

aftësues të licencuar sipas këtij ligji. 
2. Institucionet private arsimore dhe aftësuese mund të themelohen nga subjektet 

juridike, të regjistruara në Kosovë, apo nga ndonjë qytetar a grup qytetarësh të 
Republikës së Kosovës.  

3. Personi që ka qenë i dënuar për ndonjë vepër të dhunës apo për ndonjë vepër të 
pahijshme që ka përfshirë fëmijët, në Republikën e Kosovës apo gjëkundi, nuk 
mund të themelojë, nuk mund të jetë i lidhur me financimin apo me ndonjë aspekt 
tjetër ose nuk mund të vazhdojë që gjatë dënimit pasues të jetë i ndërlidhur me 
ndonjë institucion arsimor dhe aftësues.  
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Neni 45 
Institucionet arsimore dhe aftësuese të partneritetit 

 
1. Ministria ose komuna janë kompetente të lidhin kontratë me ndonjë institucion ose 

individ për të promovuar dhe themeluar projekte të përbashkëta arsimore sipas 
legjislacionit në fuqi. 

2. Nëse një institucion themelohet sipas paragrafit 1. të këtij neni, ai institucion 
trajtohet si institucion arsimor dhe aftësues me kapital të përzier. 

 
Neni 46 

Licencimi dhe inspektimi i shkollave private dhe atyre në partneritet 
 
1. Çdo institucion arsimor privat ose në partneritet që ofron arsimim në nivelet 0, 1, 

2, 3 dhe 4 të ISCED-it duhet kërkojë të licencohet nga Ministria.  
2. Kriteret për dhënien e licencës për arsim dhe aftësim formulohen nga Ministria 

sipas udhëzimeve të Këshillit Shtetëror për Arsimin Parauniversitar dhe përbëjnë 
një standard qeveritar për licencim, i cili shpallet përmes aktit nënligjor.  

3. Standardi qeveritar për licencim merr parasysh metodat e ndryshme të 
mësimdhënies dhe mësimnxënies që përdoren nga institucionet private dhe 
mënjanimin e rrezikut ndaj nxënësve dhe punonjësve, përfshirë edhe dispozitat 
lidhur me:  
3.1. përshtatshmërinë e ndërtesave dhe pajisjeve, të cilat duhet patjetër të jenë 

sipas standardeve për shëndetin dhe sigurinë dhe dizajnin e qasjes për 
personat me aftësi të kufizuara, përfshirë edhe klasat, kabinetet, punëtoritë 
dhe laboratorët, fushat ose sallën sportive; 

3.2. bibliotekën dhe sallat për kompjuterë;  
3.3. numrin dhe kualifikimet e mësimdhënësve;  
3.4. kornizën e Kurrikulumit të Kosovës ose një kurrikulum të jashtëm të njohur 

nga Ministria, sipas këshillës së AKKSV-së 
4. Licenca për institucionin privat arsimor përfshin dispozita për garancinë bankare 

për të mbrojtur interesat financiare të personave që duhet të përfundojë arsimimin e 
tyre në një institucion tjetër në rast se ai mbyllet.  

5. Institucioni privat arsimor mund të fillojë të funksionojë vetëm pasi të ketë marrë 
licencën nga Ministria si dhe lejen e biznesit nga komuna, sipas legjislacioni ne fuqi.  

6. Procedurat administrative për lëshimin, ripërtëritjen dhe ndryshimin e licencës për 
arsim dhe aftësim përcaktohen me akt nënligjor.  

7. Institucioni privat arsimor mundet që në bazë të kontratës me prindër të përcaktojë 
rregullat e sjelljes në institucion.  

8. Themeluesi i institucionit arsimor dhe aftësues mund të mbyllë atë institucion pa 
ndonjë ndëshkim në përfundim të vitit shkollor.  

9. Institucioni privat arsimor dhe aftësues i nënshtrohet inspektimit nga ana e 
Ministrisë sipas ligjit në fuqi.  

10. Pas konsultimeve me Autoritetin Shtetëror të Kualifikimeve, Ministria mund të 
nxjerrë akt nënligjor lidhur me ofrimin e shërbimeve private arsimore dhe 
aftësuese apo lidhur me mbështetjen e shërbimeve të tilla nga ana e organizatave 
apo operatorëve joqeveritarë.  
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Neni 47 
Shkollimi në shtëpi 

 
1. Nëse komuna vlerëson se ndonjë fëmijë i moshës së shkollimit të detyruar nga 

territori i saj nuk është duke u arsimuar në mënyrë të duhur, përmes vijueshmërisë 
së rregullt në shkollë ose ndryshe dhe nuk i nënshtrohet përjashtimit të përhershëm 
sipas këtij ligji, ajo i dërgon një vërejtje me shkrim prindërve dhe kërkon nga ata 
që të bindin komunën brenda afatit kohor të përcaktuar në vërejtje se fëmija është 
duke u arsimuar në shtëpi ose diku tjetër. 

2. Arsimim i duhur sipas paragrafit 1. të këtij neni do të thotë arsimim efikas me orar 
të plotë që është i përshtatshëm për moshën, aftësitë dhe prirjen e fëmijës si dhe 
ndonjë nevojë të veçantë për arsim që fëmija mund të ketë.  

3. Nëse prindërit nuk i përgjigjen komunës brenda afatit kohor të specifikuar në 
vërejtjen e cekur në paragrafin 1. të këtij neni, komuna e procedon rastin në 
procedurë për kundërvajtje.  

4. Nëse prindërit përgjigjen se fëmija është duke u arsimuar jashtë sistemit formal të 
arsimit dhe aftësimit publik ose privat, aranzhimet e bëra nga prindërit si dhe ato të 
inspeksionit duhet t’i nënshtrohen autorizimit të Ministrisë pas konsultimeve me 
komunën përkatëse.  

 
Neni 48 

Arsimimi në diasporë 
 
1. Arsimimi në diasporë rregullohet sipas Ligjit për Mërgatën e Kosovës 03/L-171.  
2. Institucionet arsimore dhe aftësuese të cilave u atribuohet ky nen janë të vendosura 

jashtë territorit të Republikës së Kosovës, ku nxënësit që janë qytetar të Republikës 
së Kosovës të moshës për shkollim të detyruar vijojnë arsim dhe aftësim.  

 
DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 49 

Dispozitat kalimtare 
 
1. Ministria nxjerr akte nënligjore brenda një (1) viti për zbatimin e këtij ligji dhe për 

çështjet qe nuk mbulohen me këtë ligj.  
2. Dispozitat e nenit 9 paragrafi 3; nenit 10 paragrafi 3; nenit 24 paragrafi 6; nenit 25 

paragrafi 1; neni 28; neni 29; nenit 33 paragrafi 4; neni 35; neni 37 paragrafi 1; 
neni 39 paragrafi 3; neni 42 paragrafi 1., 2., 4. neni 43 paragrafi 3; neni 48 
paragrafi 1., 2. mund të hynë në fuqi nga viti shkollor 2015/16 po qe se krijohen 
kushtet financiare dhe pas një vlerësimi ekzakt të kostos financiare të periudhës 
vijuese  

3. Përfshirja e arsimit pas sekondar jouniversitar (niveli 4 i ISCED-it) në sistemin e 
arsimit dhe aftësimit parauniversitar hyn në fuqi nga data, e cila do të caktohet nga 
Kuvendi.  

4. Komunat i harmonizojnë rregulloret në fuqi me dispozitat e këtij ligji brenda 
gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi e Ligjit.  
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Neni 50 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen të gjitha dispozitat e Ligjit për arsimin 
fillor dhe të mesëm (Ligji 2002/2) si dhe të gjitha dispozitat e tjera ligjore që janë në 
kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 51 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-032 
29 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-035-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 17 / 16 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-037 
PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Ligjin për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës....................................................................... 849 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 

KREU I 
LIGJIN PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i Ligjit të arsimit të lartë është krijimi i bazës ligjore për rregullimin, 
funksionimin, financimin, sigurimin e cilësisë ne arsimin e lartë ne përputhje me 
standardet evropiane si dhe rolin e shtetit dhe shoqërisë ne zhvillimin e arsimit të lartë 
në Republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
Parimet 

 
1. Ofrimi i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës bazohet në parimet si në vijim:  

1.1. lirinë akademike, të përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe 
interpretimi i saj i mëtutjeshëm nga ana e gjyqësorit;  

1.2. barazia para ligjit për të gjithë bartësit e arsimit të lartë.  
1.3. mundësi të barabarta për të gjithë studentët dhe personelin në institucionet e 

arsimit të lartë pa diskriminim.  
1.4. shumëllojshmëria dhe cilësia në programe të studimit dhe në mbështetje të 

mësimnxënies; 
1.5. kreativiteti, inovacioni dhe ndërmarrësia si objektiva kyçe për bartësit e 

arsimit të lartë dhe të programeve të studimit;  
1.6. fokusimi evropian dhe ndërkombëtar në të gjitha fushat e arsimit të lartë që i 

sigurojnë studentit dhe personelit lëvizshmëri dhe krahasueshmëri të 
standardeve në dhënien e diplomave dhe kualifikimeve.  
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1.7. përkushtim në punë kërkimore dhe akademike për të mbështetur 
mësimdhënien dhe mësimnxënien si dhe për të zgjeruar kufijtë e njohurive 
brenda Kosovës dhe jashtë saj.  

1.8. angazhim aktiv të studentëve si në aspektin individual, ashtu edhe në atë 
kolektiv, në jetën e institucionit dhe në mësimnxënien e tyre.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Akreditim - njohje formale se një institucion i arsimit të lartë dhe 
programet e tij i plotësojnë standardet ndërkombëtarisht të pranuara të 
cilësisë dhe se kualifikimet e tij u japin bartësve të tyre, në pajtim me ligjin 
në fuqi, një numër të drejtash, siç janë mundësia për qasje në një nivel të 
mëtejshëm arsimor, profesione specifike dhe për të përdorur një titull.  

1.2. Mbrojtje e të dhënave - dhe emërtimet në lidhje me to kanë kuptimin e 
bashkëngjitur atyre në Ligjin nr. 2009-172 për mbrojtjen e të dhënave 
personale.  

1.3. Rrjeti Evropian i Qendrave për Informim–ENIC - rrjeti evropian i 
qendrave për informim, të cilat ofrojnë informacione për njohjen e 
diplomave, titujve dhe kualifikimeve të tjera ndërkombëtare, për sistemin 
arsimor, si për vendet e huaja, ashtu edhe për vetë vendin anëtar të këtij 
rrjeti si dhe për mundësitë e studimit jashtë vendit, duke përfshirë edhe 
pagesat dhe bursat dhe këshilla për çështje praktike në lidhje me 
lëvizshmërinë dhe barasvlerën. 

1.4. Sistemi Evropian i Transferimit dhe i Akumulimit të Kredive (ECTS) - 
cakton kreditë për komponentët e kursit, të bazuara në ngarkesën në punën e 
studentëve që kërkohet për të arritur objektivat e një drejtimi të veçantë të 
studimit.  

1.5. Zonë evropiane e arsimit të lartë - ka kuptimin e përcaktuar në deklaratën 
e ministrave evropianë të arsimit të lartë në Bolonjë (1999).  

1.6. Sigurim i brendshëm i cilësisë - vlerësimi formal i proceseve, përmes të 
cilëve bartësi siguron vetveten se oferta e tij (qoftë ajo e programeve apo e 
shërbimeve) i plotëson standardet që korrespondojnë me praktikën më të 
mirë evropiane dhe që tregojnë përmirësim të vazhdueshëm.  

1.7. Rezultatet e të nxënit - arritjet në nxënie dhe shprehen në terma të asaj se 
çka pritet që nxënësi të dijë, të kuptojë dhe të jetë në gjendje të bëjë pas 
përfundimit të shkallës së studimeve apo të modulit. Aty mund të përfshihen 
edhe qëndrimet, sjelljet, vlerat dhe etika.  

1.8. Të mësuarit gjatë gjithë jetës - arsimimi i përgjithshëm, arsimimi dhe 
aftësimi profesional, arsimimi joformal dhe nxënia informale, të ndërmarra 
gjatë gjithë jetës, duke rezultuar në ngritjen e njohurive, shkathtësive dhe të 
kompetencave brenda perspektivës personale, shoqërore, sociale apo asaj të 
punësimit.  

1.9. NARIC - Qendra shtetërore për njohje dhe informim akademik (për 
Kosovë ose për ndonjë vend tjetër). - NARIC Kosova, ndihmon në 
promovimin e lëvizshmërisë së studentëve, mësimdhënësve dhe 
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hulumtuesve, duke ofruar këshilla dhe informacione kompetente në lidhje 
me njohjen akademike të diplomave dhe të periudhës së studimeve, të 
ndërmarra në shtete të tjera. Vendimet mbi njohjen dhe barasvlerën merren 
nga Këshilli shtetëror për njohje në pajtim me standardet evropiane.  

1.10. Arsimi parauniversitar - u referohet programeve formale shkollore të 
MASHT-it, të rregulluara përmes legjislacionit ne fuqi.  

1.11. Bartës privat - çdo institucion i themeluar qoftë për fitim ose jofitimprurës 
nga cilido person, grup personash apo organizatë tjetër përveç Qeverisë së 
Republikës së Kosovës apo të ndonjë shteti tjetër sovran. Kur një bartës 
privat është krijuar dhe vepron sipas parimit të joprofitabilitetit, ai mund të 
marrë formën e një organizate joqeveritare dhe të gëzojë të mirat dhe 
detyrimet përkatëse, të një OJQ-je, në pajtim me legjislacionin në fuqi.  

1.12. Program - program studimi që shpie në një kualifikim ose diplomë, që jepet 
nga një bartës i arsimit të lartë.  

1.13. Bartës - çdo institucion ose organ tjetër i autorizuar për ofrimin e 
shërbimeve arsimore në nivelin e arsimit të lartë.  

1.14. Bartës publik - bartës i themeluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  
1.15. Partneriteti publiko-privat- mund të themelohet për të ofruar shërbime të 

arsimit të lartë. Formimi i tij do të jetë në përputhje me parimet e barazisë së 
trajtimit, mosdiskriminimit, transparencës, përpjesëtimit, efektshmërisë së 
kostos, efiçiencës, mbrojtjes së interesit publik, lirisë së konkurrencës dhe të 
vlerës së fituar për para si dhe do të jetë në përputhje me Ligjin për 
partneritetet publiko-privat dhe koncesionet në infrastrukturë si dhe me 
procedurat për dhënien e tyre (Ligji -03/L-090, qershor 2009).  

1.16. Organ akreditues i njohur - Agjencia Kosovare e Akreditimit apo ndonjë 
organ i ngjashëm i tillë, i cili në Zonën evropiane të arsimit të lartë, është 
aktualisht i anëtarësuar në rrjetin evropian për sigurimin e cilësisë në 
arsimin e lartë /ENQA/, ose (në Shtetet e Bashkuara), është një organ 
akreditues i cili është i njohur nga Këshilli i akreditimit për arsimin e lartë 
/CHEA/ apo nga Departamenti i Arsimit i Shteteve të Bashkuara /USDE/ 
apo nga të dyja, ose (në cilindo juridiksion tjetër) është pranuar nga 
Ministria në baza të ndërsjella si një organ i themeluar në mënyrë të duhur 
shtetëror a rajonal i akreditimit, që njihet dhe është i autorizuar nga ministria 
relevante në kuadër të atij juridiksioni. 

 
Neni 4 

Objektivat dhe organizimi i arsimit të lartë 
 
1. Objektivat e arsimit të lartë janë: 

1.1. krijimi, zhvillimi, mbrojtja dhe transmetimi i njohurive përmes 
mësimdhënies dhe punës kërkimore e shkencore; 

1.2. përgatitja e studentëve për studime të mëtejshme, praktikë profesionale dhe 
për të mësuarit gjatë gjithë jetës, me anë të përvetësimit dhe zhvillimit të 
njohurive të thelluara dhe kompetencave të nivelit të lartë; 

1.3. ofrimi i mundësive për të gjithë banorët e Kosovës që janë të aftë për të 
përfituar nga ky arsimim dhe për t’i kontribuar shoqërisë dhe vendit të tyre 
gjatë gjithë jetës së tyre. 
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2. Arsimi i lartë organizohet, si vijon:  
2.1. niveli i parë - tre (3) deri katër (4) vite studime me të cilat studenti arrin 180, 

përkatësisht 240 kredi/ ECTS dhe merr diplomën Bacholer.  
2.2. niveli i dytë – një (1) deri dy (2) vite studime pas mbarimit te nivelit të parë 

me të cilat studenti arrin 60, përkatësisht 120 kredi /ECTS dhe studenti merr 
diplomën Master.  

2.3. niveli i tretë - programe te studimeve te doktoratës me karakter akademik 
dhe hulumtues-shkencor te pavarura.  

2.4. çdo arsimim tjetër pas shkollës së mesme në nivelet 5, 6, 7 dhe 8 të 
Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për të mësuarit gjatë gjithë jetës, për 
të cilin mund të jepen kredi (ECTS).  

 
Neni 5 

Qasja në arsimin e lartë 
 
1. Në arsimin e lartë që ofrohet nga bartësit e licencuar të arsimit të lartë në Kosovë 

do të kenë qasje të gjithë personat brenda apo jashtë territorit të Kosovës, pa asnjë 
lloj diskriminimi.  

2. Nuk do të ketë kufizim moshe për t’u regjistruar apo për të fituar kualifikim të 
arsimit të lartë në Kosovë.  

3. Bartësi i arsimit të lartë që është i akredituar në Kosovë, sipas këshillës së NARIC 
Kosova, mund të pranojë një kualifikim shtetëror apo ndërkombëtar ose një 
diplomë shtetërore a ndërkombëtare si të barasvlershme me certifikatën e maturës, 
e cila përcaktohet në këtë ligj. Në rastin e paraqitjes për vlerësim të një certifikate 
për mbarimin e shkollimit në një shtet tjetër, njohja, përveç në raste të 
jashtëzakonshme, do të bëhet vetëm për certifikatën që tregon përfundimin e së 
paku 12 viteve të shkollimit dhe që i jep të drejtën pronarit të saj për të aplikuar në 
universitet apo për të hyrë në testin pranues në universitet në shtetin e huaj 
përkatës.  

4. Një kualifikim, diplomë ose përvojë shtetërore a ndërkombëtare mund të pranohet 
si e barasvlershme me shkallën Baçellor, të cekur në nën-paragrafin 2.1. paragrafi 
2. i nenit 4 të këtij ligji nga bartësi i arsimit të lartë, i akredituar në Kosovë sipas 
këshillës së NARIC Kosova. Në rastin e paraqitjes për vlerësim të një certifikate të 
marrë nga një institucion i arsimit të lartë, duhet të jetë i akredituar nga një organ 
akreditues i njohur, siç është përkufizuar në nenin 3 të këtij ligji.  

5. Arsimi i lartë mund të vijohet në mënyrë të rregullt, me korrespondencë, përmes të 
mësuarit në distancë dhe me kombinim të cilësdo prej këtyre mënyrave të studimit, 
ashtu sikurse parashihet në statutin e bartësit që jep kualifikim të arsimit të lartë.  

6. Asgjë në këtë ligj ose në instrumentet plotësuese të nxjerra sipas tij, apo në 
dispozitat e çfarëdo ligji tjetër, nuk do të kufizojnë lirinë e bartësve të licencuar të 
arsimit të lartë:  
6.1. për të sjellë risi në arsimin e lartë në përputhje me kushtet e përcaktuara në 

licencat e tyre;  
6.2. për të ofruar kurse të çdo niveli arsimor për përvetësimin e aftësive që janë 

të nevojshme apo të përshtatshme për realizimin e qëllimeve të arsimit të 
lartë dhe për dhënien e kontributit në të mësuarit gjatë gjithë jetës.  
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7. Arsimi i lartë mund të ofrohet nga çdo bartës i licencuar i arsimit të lartë, pa 
kufizim për sa i përket kohëzgjatjes apo strukturës së vitit shkollor, me kusht që të 
mund t’ia dëshmojë në mënyrë të kënaqshme një organi akreditues të njohur se 
diplomat e tij plotësojnë standardet e pritshme për diploma të tilla brenda Zonës 
evropiane të arsimit të lartë.  

 
Neni 6 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Ministrisë në ofrimin e Arsimit të Lartë 
 
1. Në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dokumentet plotësuese të nxjerra 

mbi bazën e tij dhe të atyre të nxjerra në bazë të nenit 14 të Ligjit për arsim në 
komunat e Republikës së Kosovës (03-L-068, të majit 2008), Ministria është 
përgjegjëse për: 
1.1. planifikimin e zhvillimit të arsimit të lartë në Kosovë, në konsultim me 

Bartësit e akredituar të arsimit të lartë;  
1.2. rregullimin e statusit të bartësve publik dhe privatë të arsimit të lartë dhe 

miratimin e statuteve të tyre. Statutet e të gjitha universiteteve dhe të cilit do 
aplikues për titull ‘universitet’ duhet të ratifikohen nga Kuvendi;  

1.3. ndarjen e fondeve bartësve të arsimit të lartë për qëllime të mësimdhënies 
dhe të hulumtimit në interesin publik në kuadër të dispozitave të 
përgjithshme të ligjit të zbatueshëm për financimin e shërbimeve publike në 
Kosovë dhe duke siguruar që fondet e tilla janë shpenzuar në përputhje me 
prioritetet e dakorduara ndërmjet Ministrisë dhe çdo bartësi nëpërmjet 
instrumenteve të financimit, të specifikuara në formën e aktit nënligjor;  

1.4. autorizimin e formatit dhe përmbajtjes së Diplomës dhe të Shtojcës së 
diplomës, në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare për Akreditim, të cilat 
lëshohen nga bartësit e akredituar të arsimit të lartë, të përcaktuar me akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria;  

1.5. dhënien e propozimeve lidhur me krijimin e një skeme ose skemave për 
mbështetjen financiare të studentëve dhe rregullimin e administrimit të një 
skeme apo skemave të tilla;  

1.6. promovimin e lëvizjes së studentëve dhe të personelit brenda Zonës 
evropiane dhe atë ndërkombëtare të arsimit të lartë si dhe inkurajimin për 
përdorimin e gjuhës angleze për mësim krahas gjuhëve zyrtare.Vendosjen e 
rregullave lidhur me njohjen akademike dhe profesionale, në përputhje me 
standardet evropiane, qoftë përmes NARIC Kosova brenda Ministrisë, ose 
përmes Agjencisë Kosovare për Akreditim dhe informimi i publikut për 
statusin e kualifikimeve të huaja përmes ENIC Rrjetit evropian të qendrave 
për informim;  

1.7. promovimin e mundësive të barabarta në qasjen dhe pranimin në arsimin e 
lartë, në zhvillimin dhe trajnimin e personelit, në mundësitë për të mësuar 
gjatë gjithë jetës dhe në të gjitha aspektet e tjera të arsimit të lartë.  

1.8. krijimin e Këshillit shtetëror për arsimin e lartë, i cili këshillon Ministrin për 
çështje të arsimit të lartë, duke caktuar termat dhe referencat e tij si dhe për 
emërimin e anëtarëve;  

1.9. promovimin e lidhjeve midis bartësve publik të arsimit të lartë në Kosovë, 
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bartësve privatë të arsimit dhe aftësimit, industrisë dhe tregtisë si dhe për 
inkurajimin e zhvillimit të ndërmarrësisë;  

1.10. promovimin e lidhjeve midis të gjithë bartësve të arsimit të lartë në Kosovë 
dhe institucioneve të arsimit të lartë në regjion dhe më gjerë.  

1.11. licencimin e bartësve të arsimit të lartë;  
1.12. sigurimin e ndihmesës, në përputhje dhe këtë ligj, për bartësit e akredituar të 

arsimit të lartë dhe studentëve të regjistruar aty;  
1.13. rregullimin e të gjitha çështjeve të tjera lidhur me arsimin e lartë, të cilat nuk 

janë të rregulluara veçmas në bazë të këtij ligji.  
2. Në ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të saj në bazë të këtij ligji, Ministria 

respekton dhe promovon të drejtat e komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, të 
përcaktuara në Ligjin për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve 
dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë (Ligji nr. 03/L-047, mars 2008).  

 
Neni 7 

Agjencia e Kosovës për Akreditim 
 
1. Agjencia e Kosovës për Akreditim AKA është agjenci e pavarur përgjegjëse për 

vlerësimin dhe promovimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Përmes 
proceseve profesionale dhe transparente të vlerësimit dhe kontrollit të cilësisë apo 
mjeteve të tjera që konsiderohen të përshtatshme nga ajo, të cilat i plotësojnë 
praktikat më të mira ndërkombëtare, AKA-ja siguron që standardet dhe cilësia e 
arsimit të lartë në Kosovë të plotësojë kërkesat dhe pritjet e Rrjetit Evropian të 
Asociacionit për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. (ENQA). 

2. Në përputhje me këtë ligj dhe me instrumentet e tjera ndihmëse të nxjerra në bazë 
të tij, AKA-ja është përgjegjëse për:  
2.1. këshillimin me Ministrinë lidhur me kërkesat e institucioneve për licencimin 

e kurseve apo programeve të tyre, të cilat janë pjesë e një kualifikimi apo që 
shpien në fitimin e kualifikimeve të arsimit të lartë;  

2.2. inspektimin e bartësve të arsimit të lartë dhe këshillimin me Ministrinë 
lidhur me dhënien, ndryshimin ose anulimin e licencave;  

2.3. kryerjen e kontrolleve periodike mbi cilësinë e bartësve të licencuar të 
arsimit të lartë dhe marrjen e vendimit për akreditimin apo riakreditimin e 
tyre, duke përfshirë të drejtën për dhënien e titujve dhe diplomave;  

2.4. kryerjen e vlerësimeve periodike të cilësisë së programeve të ofruara nga 
bartësit e akredituar të arsimit të lartë;  

2.5. këshillimin e Ministrisë, lidhur me rezultatet e vlerësimit të cilësisë dhe 
implikimet e tij për financimin e bartësve publik të arsimit të lartë, lidhur 
me caktimin e fondeve për bartësit privatë të arsimit të lartë dhe me 
mbështetjen sipas gjykimit të lirë për studentët që ndjekin programe studimi 
tek bartësit privatë të arsimit të lartë dhe;  

2.6. kryerjen, në emër të Ministrisë, të atyre funksioneve që mund të delegohen 
lidhur me njohjen e kualifikimeve akademike dhe profesionale e, në veçanti, 
për të vepruar si organ kompetent për rregullimin e kualifikimeve në arsimin 
e lartë në përputhje me ligjin për kualifikimet shtetërore;  

2.7. ndërmarrjen e aktiviteteve të tjera që janë konform standardeve evropiane 



 
Ligji Nr. 04/L-037 për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës 

 855 

dhe ndërkombëtare koherente për arsim të lartë e që kanë për qëllim 
sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë dhe te standardeve në arsimin e lartë 
në Kosovë.  

3. AKA-ja shpall politikat, kriteret dhe standardet e saj për akreditim si dhe vendimet, 
rekomandimet dhe këshillimet për sa u përket institucioneve dhe programeve të 
veçanta dhe publikon një raport vjetor.  

4. AKA duhet të qeveriset nga një bord i përbërë nga jo më pak se pesë dhe jo më 
shumë se nëntë persona, të emëruar nga Ministria për një mandat të caktuar, i cili 
duhet të përbëhet nga radhët e personave të të dy gjinive, që janë aktivë në punën 
akademike të arsimit të lartë dhe /ose në profesione brenda dhe jashtë Kosovës dhe 
i cili duhet të ketë të paktën tre persona ('ekspertë ndërkombëtarë'), që nuk janë të 
punësuar nga asnjë bartës i arsimit të lartë në Kosovë. Ky bord do të quhet 
Këshillit shtetëror i cilësisë i AKA-së. Anëtarët e tij ratifikohen nga Kuvendi. 
Vendimet apo rekomandimet lidhur me akreditimet Këshilli i merr me shumicën e 
votave të anëtarëve të vet. Këshilli i raporton çdo vit Ministrisë dhe Kuvendit 
lidhur me aktivitetet e veta të akreditimit dhe me përshtatshmërinë e infrastrukturës 
mbështetëse që ka në dispozicion.  

5. Nëse më shumë se një e treta e anëtarëve të bordit zëvendësohen për çfarëdo arsye 
brenda një viti, Ministria duhet ti raportojë këtë Kuvendit.  

 
Neni 8 

Bartësit publik të arsimit të lartë 
 
1. Bartësit publik të arsimit të lartë janë universitetet dhe institucionet e tjera të 

arsimit të lartë. 
2. Emërtimi i çdo bartësi publik përcaktohet nga Ministria në bazë të dispozitave të 

këtij ligji dhe të kritereve të publikuara.  
3. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara në këtë ligj dhe në dokumentet plotësuese 

të nxjerra në bazë të tij, çdo bartës publik i arsimit të lartë ka individualitet të plotë 
ligjor lidhur me çështjet që trajtohen në këtë ligj, duke përfshirë të drejtën për të:  
3.1. zotëruar dhe menaxhuar troje, godina dhe pasuri të tjera kapitale;  
3.2. marrë dhe administruar fonde nga cilido lloj burimi i ligjshëm;  
3.3. huazuar para brenda kufijve, në atë masë dhe në kuadër të kushteve që 

parashihen brenda rregulloreve financiare, të miratuara në kuadër të statutit 
të bartësit;  

3.4. propozuar Ministrisë taksat, tarifat dhe gjobat për miratim;  
3.5. emëruar dhe për të ndërprerë marrëdhënien e punës së personelit akademik 

dhe kuadrit tjetër si dhe për të ushtruar të gjitha detyrat një punëdhënësi, siç 
është paraparë me legjislacionin në fuqi;  

3.6. bërë kontrata për mallra dhe shërbime;  
3.7. krijuar marrëdhënie ligjore me studentët;  
3.8. themeluar ndërmarrje komerciale për qëllime arsimore dhe hulumtuese;  
3.9. nënshkruar marrëveshje me institucionet e tjera në Kosovë dhe me 

institucione ndërkombëtare.  
4. Me kusht të plotësimit të kërkesave sipas ligjit në fuqi, Ministria mund t'i jep një 

bartësi publik të arsimit të lartë, të drejtën e shfrytëzimit të truallit, godinave apo 
pajisjeve që janë pronë publike dhe shoqërore.  
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5. Një bartës publik i arsimit të lartë, i cili shfrytëzon një truall, godinë apo pajisje që 
është pronë shoqërore nuk mund ta shesë atë ose t'ia tjetërsojë dikujt të drejtat 
pronësore të kësaj prone. Megjithatë, një bartës publik i arsimit të lartë, i cili ka 
marrë në shfrytëzim një truall, godinë apo pajisje që është pronë publike ose 
shoqërore mund ta japë me qira këtë pronë, me kusht që më parë të ketë marrë 
miratimin formal nga Ministria. Nëse jepet ky miratim, Ministria përcakton kushtet 
për shfrytëzimin e të ardhurave nga kjo pronë.  

 
Neni 9 

Krijimi, shkrirja dhe shuarja e bartësve publik 
 
1. Bartësit publik të arsimit të lartë mund të krijohen vetëm me vendimin e 

Ministrisë, i cili duhet të ratifikohet nga Kuvendi.  
2. Nëse Ministria konstaton se është në interesin e përgjithshëm, atëherë Ministria 

mund të shuaj ose mbyllë bartësit publik të arsimit të lartë dhe do t’i bëjë të 
njohura publikisht arsyet e vendimit të saj. Para marrjes së vendimit për shuarjen 
apo mbylljen e këtyre bartësve, Ministria publikon një dokument diskutimi dhe 
konsultohet me organin drejtues të të gjithë bartësve, tek të cilët ndikon ky vendim 
si dhe me AKA-në. Vendimi i Ministrisë për të mbyllur apo shuar një institucion të 
tillë duhet të ratifikohet nga Kuvendi.  

3. Organi qeverisës i një bartësi publik të arsimit të lartë mund që vet të propozojë 
shkrirjen ose mbylljen e bartësit, e që duhet të miratohet nga Ministria pas 
konsultimit me AKA-në.  

4. Themelimi i një bartësi publik të arsimit të lartë shoqërohet me dhënien e një 
licence në bazë të dispozitave dhe varësisht nga kriteret e përcaktuara në dispozitat 
e këtij ligji.  

5. Në rast se një bartës publik i arsimit të lartë mbyllet ose shkrihet, Ministria do të 
përcaktojë të gjitha çështjet që lidhen me pronësinë, detyrimet dhe obligimet e 
vazhdueshme ndaj studentëve të regjistruar në institucionet e mbyllura ose të 
shkrira.  

 
Neni 10 

Universitetet 
 
1. Universiteti është institucion arsimor dhe i kërkimit shkencor, që jep diploma e 

grada duke përfshirë nivelin e doktoratës, me synim:  
1.1. përparimin në fushën e njohurive akademike, në Kosovë, në rajon dhe më 

gjerë;  
1.2. zhvillimin arsimor, shkencor, kulturor, shoqëror dhe ekonomik të Kosovës; 

zhvillimin e shkathtësive profesionale dhe të kompetencave të larta; dhe  
1.3. nxitjen e qytetarisë demokratike dhe arritjen e standardeve më të larta në 

mësimdhënie dhe mësimnxënie.  
2. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, emërtimi “Universitet”, mund t’i jepet vetëm 

atij bartësi të akredituar të arsimit të lartë, që ka ofruar kurse apo programe të 
akredituara për së paku pesë vjet, në të paktën pesë fusha studimi, sikurse 
përcaktohet në akt nënligjor të Ministrisë dhe i cili ka nxjerrë të paktën nga një të 
diplomuar me doktoratë të akredituar në secilin nga këto programe studimi.  
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3. Në bazë të dispozitave të këtij ligji emërtimi “Kolegj universitar”, mund t’i jepet 
bartësit të akredituar të arsimit të lartë, i cili ofron studime të doktoratës në së paku 
tri fusha të studimeve dhe që janë të akredituara nga AKA. AKA do të publikojë 
kriteret e detajuara për caktimin e një bartësi të akredituar si " Kolegj universitar", 
të përcaktuar me akt nënligjor nga MASHT.  

4. Fjala ''Universitet”, si fjalë e ndarë ose në kombinim me përshkrime të tjera, nuk 
mund të miratohet ose të përdoret në çfarëdo forme në emërtimin e ndonjë bartësi 
pa lejen e Ministrisë, pas miratimit në parim nga ana e AKA-së.  

 
Neni 11 

Bartësit tjerë të arsimit të lartë 
 
1. Ministria, në pajtim me paragrafin 1. të nenit 8 të këtij ligji, përveç universitetit 

mund të themelojë edhe bartës të tjerë të arsimit të lartë, të cilët mund të japin 
diploma, grada dhe tituj që i nënshtrohen akreditimit nga AKA-ja. Ajo mund ta 
bëjë këtë në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet një partneriteti publik-privat, siç 
është përcaktuar në nenin 3 të këtij ligji.  

2. Kompanitë private, fondacionet dhe trustet mund të themelojnë institucione te arsimit 
të lartë. Statutet e tyre do të përcaktojnë strukturën e qeverisjes dhe të menaxhimit të 
institucionit, së bashku me misionin dhe qëllimet e tyre strategjike. Bartësit e tillë 
privatë deklarohen në dokumentet dhe statutet e tyre të themelimit nëse kanë funksion 
fitimprurës apo jofitimprurës por që janë në interes të përgjithshëm.  

3. Të gjithë bartësit privatë duhet të jenë të licencuar nga Ministria.  
4. Në marrjen e vendimit të saj për të licencuar një bartës privat, Ministria do të 

ndërmarrë inspektime që konsiderohen të nevojshme për të formuar një pasqyrë të 
qartë të bazuar në dëshmi. Ministria mund të autorizojë për inspektime të tilla 
agjenci të tjera me ekspertizë të veçantë, përveç AKA-në,  

5. Bartësit e arsimit të lartë, përveç universiteteve, me kusht të akreditimit sipas nenit 4 
të këtij ligji, fitojnë emërtime, të cilat pasqyrojnë natyrën, fushëveprimin dhe nivelin 
e ofertës të tyre. Sipas këshillës së AKA-së, Ministria do të nxjerrë rregullore për 
emërtime të tilla, të cilat mund të përfshijnë në mes të tjerash emërtime, siç janë: 
“kolegj universitar”, “kolegj”, “institut”, “shkollë” ose “akademi”. 

6. Emërtimet “kolegj universitar”, “kolegj”, “institut”, “shkollë” ose “akademi”, 
veçmas apo në kombinim me përshkrime të tjera, nuk mund të përdoren në çfarëdo 
forme në emërtimin e ndonjë bartësi pa lejen e qartë të Ministrisë, me 
rekomandimin e AKA-së.  

7. Nëse Ministria nuk i jep licencë një bartësi privat, bartësi nuk mund të pranojë 
student. Nëse bartësit, i cili paraprakisht ka qenë i licencuar i merret licenca, një 
bartës i tillë nuk mund të pranoj studentë të rinj, dhe i njëjti duhet të bëjë 
marrëveshje për të siguruar që studentët e tij aktual, nëse ka të tillë, të mund të 
përfundojnë me sukses programin e tyre të studimeve në ndonjë institucion tjetër të 
akredituar.  
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Neni 12 
Themelimi, akreditimi dhe licencimi i bartësve privat 

 
1. Një bartës privat i arsimit të lartë mund të themelohet nga një kompani private, 

fondacion apo trust, me vendqëndrim në Kosovë dhe që ka një zyrë të regjistruar 
në Kosovë.  

2. Një bartës privat i arsimit të lartë aplikon për akreditim dhe marrje licence në bazë 
të dispozitave të këtij ligji.  

3. Një bartës privat i arsimit të lartë mund të fillojë aktivitetin e tij vetëm pas marrjes 
së licencës.  

4. Kusht për marrjen e licencës nga një institucion privat i arsimit të lartë është edhe 
paraqitja pranë Ministrisë e një plani strategjik dhe një plani biznesi, duke 
përfshirë një garanci nga ana e këshillit drejtues të tij apo ndonjë organi ekuivalent 
lidhur me qëndrueshmërinë financiare për të paktën tri (3) vjet. Rishikimi i rregullt 
i planit strategjik dhe planit të biznesit, duke përfshirë edhe garancinë, i paraqitet 
çdo vit Ministrisë.  

5. Një bartës privat i arsimit të lartë mund të mbyllet nga ana e këshillit drejtues të tij 
apo ndonjë organi ekuivalent vetëm në fund të vitit akademik. Licenca e një 
institucioni privat duhet të përfshijë një dispozitë për një garanci financiare për të 
mbrojtur interesat financiare të studentëve në mënyrë që ata të vazhdojnë studimet 
në një institucion tjetër të akredituar në rast të mbylljes së institucionit për t’u 
mundësuar studentëve përfundimin e provimeve.  

6. Një bartës privat i arsimit të lartë nuk mund ta shpallë veten si “i akredituar”, nëse 
nuk është akredituar në Kosovë sipas procedurave të përcaktuara në këtë ligj dhe 
me instrumente të tjera, të nxjerra në bazë të tij. Nëse është akredituar për 
programe nga një shtet a organizatë tjetër, bartësi privat duhet të dëshmojë dhe 
deklarojë hapur origjinën e një akreditimi të tillë dhe se i njëjti duhet të miratohet 
edhe nga AKA si akreditim në Kosovë. 

7. Një bartës privat i arsimit të lartë gëzon lirinë që në statutin e tij apo në dokumente 
të tjera themeluese të aprovojë çfarëdo modeli të qeverisjes dhe të menaxhimit, me 
kusht që ky model të ndajë në mënyrë të qartë rolin dhe kompetencat e pronarëve 
nga vendimet për çështjet akademike si dhe të lejojë pjesëmarrjen e personelit 
mësimdhënës dhe të studentëve në vendimmarrje lidhur me çështjet akademike. 

 
Neni 13 

Autonomia e bartësve të arsimit të lartë 
 
1. Bartësit e licencuar të arsimit të lartë kanë autonominë dhe lirinë akademike.  
2. Bartësit e licencuar te arsimit të lartë gëzojnë të drejtat nga dispozitat e këtij ligji 

për të:  
2.1. zgjedhur autoritetet drejtuese menaxhuese dhe për të përcaktuar mandatet e 

tyre;  
2.2. organizuar strukturat dhe aktivitetet përmes rregullave të tyre, të cilat duhet 

të jenë në përputhje me këtë ligj dhe me dokumentet plotësuese të nxjerra në 
bazë të tij, me ligjet e tjera të zbatueshme dhe me statutet e tyre;  

2.3. zgjedhur mësimdhënësit dhe personelin tjetër, për të përcaktuar kushte 
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lidhur me pranimin e studentëve, metodat e mësimdhënies dhe vlerësimin e 
studentëve, të miratuara nga AKA-ja; 

2.4. hartuar dhe zbatuar në mënyrë të pavarur kurrikulet dhe projektet për 
kërkime shkencore, në këshillim me partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë; 
dhe, 

2.5. dhënë tituj profesorëve dhe personelit tjetër, në pajtueshmëri me këtë ligj, 
me ligjin në fuqi për punësim si dhe skemën e aprovuar nga AKA-ja. Këto 
kritere përcaktohen në statutin e bartësit. 

3. Statutet e bartësve të arsimit të lartë përfshijnë dispozita që garantojnë lirinë 
akademike të personelit mësimdhënës dhe të studentëve, siç përshkruhet tutje në 
këtë ligj.  

4. Mjediset e bartësve të licencuar të arsimit të lartë gëzojnë paprekshmërinë nga 
organet e rendit publik, përveç rasteve të përcaktuara ndryshe me ligje të veçanta.  

5. Bartësi publik i arsimit të lartë lirohet nga të gjitha format e tatimeve për 
veprimtaritë e tij mësimore dhe kërkimore shkencore, të cilat financohen nga 
burime publike apo të dhuruara, përveç rasteve që lidhen me veprimtari 
fitimprurëse.  

 
Neni 14 

Licencimi i bartësve të arsimit të lartë 
 
1. Çdo bartës i arsimit të lartë në Kosovë duhet të ketë një licencë për të kryer punën 

e tij. Licenca lëshohet nga Ministria sipas dispozitave të këtij ligji dhe 
dokumenteve plotësuese të nxjerra mbi bazën e tij. Licencat do të kenë kohëzgjatje 
të kufizuar, jo më gjatë se pesë (5) vite, varësisht nga kohëzgjatja e akreditimit të 
tyre nga AKA. Licencat janë të ripërtërishme.  

2. Kriteret për dhënien e licencës një bartësi të arsimit të lartë përcaktohen me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria.  

3. Licenca i jepet çdo bartësi që i plotëson kriteret.  
4. Kriteret e licencimit përveç akreditimit nga AKA, si parakusht kryesor, përfshijnë 

dispozita lidhur me:  
4.1. përshtatshmërinë e mjediseve dhe Pajisjeve;  
4.2. realizueshmërinë financiare, duke përfshirë përkushtimin e bartësit për 

krijimin e një fondi për përkrahje të studentëve;  
4.3. një plan biznesi trevjeçar.  

5. Kërkesa të tjera shtesë për licencimin e bartësve privatë të arsimit të lartë 
përshkruhen më poshtë në këtë ligj dhe në dokumentet plotësuese të nxjerra mbi 
bazën e tij. Si minimum, këto kërkesa shtesë do të përfshijnë si në vijim:  
5.1. statutin i cili siguron ndarjen e pronësisë nga udhëheqja akademike e 

institucionit.  
5.2. objektet dhe burimet e tjera fizike të cilat janë të përshtatshme për punën 

arsimore të bartësit, të sigurta dhe të përshtatshme për qëllimin dhe për të 
cilat bartësi e ka titullin e plotë ligjor;  

5.3. mësimdhënësit, hulumtuesit shkencorë dhe personelin ndihmës, të 
kualifikuar në një nivel të përshtatshëm për punën arsimore të bartësit dhe të 
cilët në mënyrë ligjore janë të kontraktuar prej bartësit;  
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5.4. sisteme financiare të audituara;  
5.5. akreditimin në nivel institucional si dhe në atë të programeve nga ana e 

AKA ose ndonjë organi tjetër i njohur për akreditim, dhe i miratuar nga 
AKA;  

5.6. pagesën e garancisë financiare, bazuar në numrin e përgjithshëm të 
studentëve;  

5.7. shuma e garantuar për studentë dhe çfarëdo ndryshimi në aplikimin e saj do 
të saktësohet me udhëzim administrativ, të nxjerrë nga Ministria;  

5.8. marrëveshje me të paktën dy bartës të tjerë te akredituar që sigurojnë se 
studentët mund të transferohen në programe të ngjashme tek njëri nga këta 
bartës te akredituar, në rast të falimentimit apo tërheqjes së akreditimit. 
AKA-ja duhet të jep pëlqimin për marrëveshjet e arritura.  

6. Bartësi publik konsiderohet i licencuar, përveç nëse ai dështon në plotësimin e 
standardeve të AKA-së për akreditimin institucional. Licenca e tij do të mundësojë 
që ai të ofrojë vetëm ato programe, për të cilat është i akredituar nga AKA-ja, apo 
nga ndonjë agjenci e njohur për akreditim, me miratim të AKA.  

7. Bartësi i arsimit të lartë, mund të aplikojë në çdo kohë pranë Ministrisë për 
ndryshimin e kushteve në licencën e tij.  

8. Ministria në çdo kohë mund t’ia revokojë licencën bartësit nëse ka prova se nuk i 
ka plotësuar kërkesat për standardet e licencimit. Në rast se vjen deri te një 
revokim i tillë, bartësi gëzon të drejtën që të parashtrojë ankesë pranë Gjykatës 
Supreme të Republikës së Kosovës dhe atë vetëm për shkak të mangësive 
procedurale.  

 
Neni 15 

Akreditimi dhe vlerësimi i cilësisë 
 
1. Të gjithë bartësit e licencuar të arsimit të lartë u nënshtrohen procedurave të 

kontrollit dhe vlerësimit të cilësisë nga AKA-ja në përputhje me këtë ligj dhe me 
aktet nënligjore:  

2. Një bartës i arsimit të lartë që kërkon akreditim për herë të parë, bën një kërkesë 
pranë AKA-së të paktën një vit përpara datës së parashikuar për marrjen e 
akreditimit. Kur një bartës i ri i arsimit të lartë publik është themeluar dhe 
licencuar në bazë të dispozitave të këtij ligji, kjo kërkesë për akreditim nuk do të 
zbatohet. Megjithatë, një bartës i tillë duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në 
këtë ligj dhe duhet të bëjë kërkesë për akreditim pranë AKA-së brenda 
dymbëdhjetë muajve nga data e licencës së tij të parë.  

3. Riakreditimi i bartësve kryhet nga AKA-ja në intervale kohe prej jo më shumë se 5 
vjetësh. Riakreditimi nuk bëhet pa një shqyrtim të raportit të vetëvlerësimit të 
bartësit, nga ana e ekspertëve, përveç në rrethana të veçanta. Ky rishikim nga ana e 
ekspertëve do të përfshijë një inspektim të drejtpërdrejtë të ofrimit të shërbimeve. 
Riakreditimin e një institucioni apo të një ose më shumë programeve të tij mund ta 
kërkojnë bordi i AKA-së ose Ministria brenda një periudhe më të shkurtër se pesë 
vjet.  

4. Çdo bartës, varësisht nga përputhja me kërkesat e licencimit, duhet të kërkojë 
akreditim institucional çdo pesë vjet. Njësitë akademike dhe programet e tij do t’i 
nënshtrohen vlerësimit të rregullt të cilësisë.  
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5. Certifikatat e akreditimit lëshohen nga AKA-ja.  
6. Nëse një bartës i licencuar i arsimit të lartë nuk arrin të fitojë akreditimin apo 

riakreditimin institucional, kjo do të rezultojë me një organizim tjetër të akreditimit 
jo më vonë se pas një viti.  

7. Nëse dështon për herë të dytë në marrjen e akreditimit, atëherë i hiqet licenca. 
Kundër heqjes së licencës, bartësi mund të ankohet në organin kompetent konform 
Ligjit për Procedurën Administrative dhe Ligjit të Konfliktit Administrativ.  

8. Vlerësimi i cilësisë së programeve të bartësve të akredituar të arsimit të lartë 
kryhet nga AKA-ja për çdo program brenda ciklit kohor që nuk zgjat më shumë se 
5 vjet. AKA-ja cakton grupe ekspertësh ndërkombëtar të fushave përkatëse. AKA 
publikon në faqen elektronike të saj procedurat, kriteret dhe rezultatet e 
vlerësimeve të cilësisë.  

 
Neni 16 

Gradat dhe diplomat 
 
1. Një bartës i akredituar i arsimit të lartë do të ketë të drejtën për të dhënë grada e 

diploma të specifikuara në certifikatën e akreditimit. Këto mund të përfshijnë grada 
dhe diploma të ofruara së bashku ose si kualifikime të dyfishta me një ose më 
shumë institucione të tjera të miratuara nga AKA-ja. Dokumentet e gradave dhe të 
diplomave do të jenë në pajtim me formatin e aprovuar nga Ministria, të 
specifikuara përmes udhëzimeve administrative.  

2. Statuti i një bartësi të arsimit të lartë në përputhje me këtë ligj, specifikon gradat 
dhe diplomat që jepen nga bartësi dhe përfshin të drejtën për të hartuar rregulla 
akademike apo rregulla të tjera lidhur me dhënien e gradave e të diplomave të tilla 
e që i nënshtrohen akreditimit nga AKA-ja apo nga ndonjë organ i njohur 
akreditues me miratimin e AKA.  

3. Programet e nivelit Baçelor dhe të atyre për diplomë, të ofruara nga të gjithë 
bartësit e arsimit të lartë, hartohen në mënyrë fleksibile me mundësi regjistrimi dhe 
transferimi në momente të përshtatshme dhe me dhënien e kredive ose 
kualifikimeve në varësi të përparimit të studentit. Në formulimin e rregullave, 
bartësi publik i arsimit të lartë merr parasysh konventat aktuale të Sistemit 
evropian të transferimit të kredive.  

4. Ministria, duke u nisur nga interesi i përgjithshëm, gëzon të drejtën të miratojë ose 
të refuzojë miratimin e kurrikulave të kurseve që çojnë në kualifikimin e një 
mësimdhënësi për t'u punësuar në një shkollë.  

5. Vetëm bartësit publik të arsimit të lartë mund të ofrojnë programe studimi që qojnë 
në kualifikimin e një mësimdhënësi për t’u punësuar në një shkollë.  

6. Në të gjitha rastet e tjera, një bartës i arsimit të lartë gëzon liri në organizimin e 
kurrikulave të tij dhe të skemave të vlerësimit e të provimit mbi bazën e rregullave, 
që janë transparente, të ndershme dhe lehtë të kuptueshme për studentët. Bartësi do 
të kërkojë sigurimin e standardeve dhe të cilësisë për realizimin e kurrikulit përmes 
shqyrtimit të jashtëm të skemave të vlerësimit dhe të provimeve të tij si dhe do të 
kërkojë në mënyrë aktive mendimin e studentëve mbi përvojën e tyre të të 
mësuarit.  
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7. Vetëm ato grada dhe diploma që lëshohen nga bartësit e akredituar dhe të licencuar 
të arsimit të lartë njihen nga Qeveria për arsye punësimi, për marrjen e funksioneve 
publike ose për kryerjen e funksionit të njohjes ndërkombëtare, siç saktësohet në 
nën-paragrafin 1.7. të paragrafit 1. dhe paragrafin 2. të nenit 6 të këtij ligji.  

8. Është detyrë e çdo bartësi të akredituar të arsimit të lartë që të pajisë çdo person, i 
cili ka marrë një gradë apo diplomë, me një diplomë dhe me një shtojcë të 
diplomës të vulosur; të dyja këto duhet të kenë formatin e përcaktuar në akt 
nënligjor, të nxjerrë nga Ministria.  

9. Pas dhënies së një grade apo diplome, të njëjtat mund të anulohen vetëm në rrethana 
specifike të përcaktuara në rregullat e hartuara mbi bazën e statutit të bartësit të 
arsimit të lartë dhe me kusht të së drejtës në padi në Gjykatën kompetente.  

10. Në konsultim me organet e tjera relevante qeveritare, Ministria mund të përcaktojë 
në një udhëzim administrativ kërkesa shtesë arsimore, përveç gradës apo diplomës, 
si kusht për t'u punësuar në ndonjë profesion, i cili trajtohet nga ligje të tjera apo në 
bazë të kushteve të përcaktuara në konventa a marrëveshje ndërkombëtare.  

 
Neni 17 

Statuti i bartësve të arsimit të lartë 
 
1. Funksionimi dhe menaxhimi i bartësit publik të arsimit të lartë përcaktohet në 

statut të propozuar nga ana e Ministrisë dhe të miratuar nga Kuvendi. Ky statut 
mund të ndryshohet në përputhje me dispozitat e tij dhe me pëlqimin e Ministrisë 
dhe miratimin nga ana e Kuvendit.  

2. Statutet e të gjithë bartësve të tjerë dhe çdo ndryshim në to miratohen vetëm nga 
Ministria.  

3. Statuti i çdo universiteti përmban dispozita që i japin Senatit apo një strukture të 
barasvlershme përgjegjësi kryesore për këshillim dhe vendimmarrje lidhur me 
çështje akademike, ku ndër anëtarët e këtij organi janë edhe përfaqësues të 
zgjedhur të stafit akademik dhe studentë.  

4. Statuti i çdo bartësi publik të arsimit të lartë, garanton zhvillimin e konsultimeve 
për çështje akademike me personelin mësimor dhe me studentët.  

5. Statuti i çdo bartësi të arsimit të lartë që merr fonde publike siguron zbatimin e 
parimeve të mëposhtme nga bartësi:  
5.1. mundësi të barabarta për punësim dhe qasje të barabartë në studim e kërkim 

shkencor pa diskriminim.  
5.2. të gjithë personat dhe organet veprojnë në përputhje me standardet më të 

larta të modestisë, integritetit, të sinqeritetit, të objektivitetit, të 
llogaridhënies, të transparencës, të ndershmërisë dhe të udhëheqjes. Në 
kryerjen e detyrave zyrtare, askush nuk mund të veprojë si përfaqësues i 
asnjë lloj grupi të çfarëdo përshkrimi dhe nuk kërkon apo pranon asnjë lloj 
mandati. Gjatë tërë kohës të gjithë duhet të veprojnë vetëm në interes të 
bartësit si i tërë.  

6. Statuti që i paraqitet Ministrisë në bazë të dispozitave të këtij ligji, miratohet nëse i 
plotëson kushtet e përcaktuara në këtë ligj. Refuzimi i Ministrisë për të dhënë 
pëlqimin në statut apo për të konfirmuar modifikime në të mund të kundërshtohet 
pranë Gjykatës kompetente.  



 
Ligji Nr. 04/L-037 për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës 

 863 

Neni 18 
Struktura qeverisëse e bartësve të arsimit të lartë 

 
1. Këshilli Drejtues është autoriteti kryesor qeverisës i bartësit të arsimit të lartë që 

merr fonde publike. Këshilli drejtues ka përgjegjësi të përgjithshme në ushtrimin e 
veprimtarisë së bartësit dhe funksionet e tij përshkruhen hollësisht në statut.  

2. Këshilli drejtues do të ketë jo më shumë se nëntë dhe jo më pak se pesë anëtarë. 
Numri i anëtarëve të këshillit drejtues që emërohen nga Ministria në interes të 
përgjithshëm, duhet të jetë i specifikuar në statut dhe nuk duhet të kalojë gjysmën e 
numrit të përgjithshëm të anëtarësisë. Ata duhet të jenë persona me reputacion të 
lartë publik, me aftësi përkatëse profesionale, afariste si dhe me aftësi të tjera 
praktike. Asnjë nga anëtarët e emëruar nuk duhet të ketë lidhje të drejtpërdrejta 
aktuale me institucionin në të cilin emërohet.  

3. Të gjithë anëtarët e këshillit drejtues, me përjashtim të atyre të emëruar sipas 
paragrafit 2. të këtij neni zgjidhen sipas procedurës së përcaktuar në statutin e 
bartësit. Një numër i anëtarëve të zgjedhur nga Universiteti mund të jenë nga 
komuniteti akademik ndërkombëtar. Statuti do të specifikojë sa anëtarë do të 
zgjidhen prej atyre që janë brenda institucionit dhe sa prej komunitetit akademik 
ndërkombëtar.  

4. Të gjithë anëtarët e këshillit drejtues shërbejnë në cilësi individuale në këshill, e jo 
si delegatë ose përfaqësues të një interesi të veçantë grupor.  

5. Këshilli drejtues për çdo vit zgjedh kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin prej 
anëtarëve të vet, të cilët nuk janë punonjës apo studentë të institucionit.  

6. Anëtarët e këshillit drejtues, të emëruar në bazë të paragrafit 2. të këtij neni i 
mbajnë postet e tyre për një periudhë kohe të caktuar, sikurse parashihet në 
dispozitat e statutit. Ata mund të shkarkohen nga Ministria me rekomandim të 
këshillit drejtues apo edhe pa të, për arsye bindëse si:  

7. Dënim për një vepër të rëndë penale që ndëshkohet me burgim prej më shumë se 
gjashtë muajsh;  
7.1. paaftësi në kryerjen e funksioneve të postit të tij për shkak të paaftësisë 

fizike apo mendore, të dokumentuar me një raport nga një konsilium i 
mjekëve të pavarur, i caktuar sipas legjislacionit në fuqi.  

7.2. sjellje, e cila sipas vlerësimit të Ministrisë, paraqet dështim, refuzim, 
shpërfillje, paaftësi të vazhdueshme për të përmbushur detyrat e postit që 
ushtron, ose për të vepruar në përputhje me parimet e përcaktuara në statutin 
e bartësit apo në këtë ligj, duke përfshirë ato të përcaktuara në nenin 17 të 
këtij ligji.  

8. Ankesa kundër shkarkimit të bërë me iniciativë të Këshillit drejtues mund t’i 
drejtohet Ministrisë.  

9. Mandati i KD përcaktohet në Statutin e bartësit dhe siguron që kohëzgjatja e 
mandatit të anëtarëve nuk mund të jetë e njëjtë me autoritetet menaxhuese dhe 
senatit.  

10. Këshilli drejtues është përgjegjës për të zhvilluar një plan strategjik trevjeçar, i cili 
do të aktualizohet çdo vit. Në përgatitjen e planit strategjik dhe të aktualizimeve 
vjetore të tij, Këshilli drejtues do të konsultohet me Ministrinë përkitazi me 
përputhjen e objektivave dhe planeve të veta me Strategjinë shtetërore për arsimin 
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e lartë dhe të burimeve që do të kishte të ngjarë të jenë në dispozicion nga 
Ministria. Fushëveprimi i konsultimeve të tilla përcaktohet me akt nënligjor që e 
nxjerr Ministria.  

11. Këshilli drejtues merr masa për publikimin e raportit vjetor mbi punën e bartësit 
dhe jep informacione të cilat kërkohen nga Ministria dhe AKA-ja.  

 
Neni 19 

Autoritetet menaxhuese 
 
1. Autoriteti kryesor menaxherial i një universiteti publik është rektori. Rektori i 

universitetit publik zgjidhet nga Këshilli drejtues me shumicën absolute të numrit 
të përgjithshëm të votave, pas një procesi formal të konkursit publik, pas vlerësimit 
nga një komision profesional dhe pas intervistimit nga i tërë Këshilli drejtues të 
Universitetit.  

2. Autoriteti kryesor menaxhues i një bartësi të arsimit të lartë, me përjashtim të 
universitetit, përcaktohet në statutin e bartësit.  

3. Procedurat për zgjedhjen dhe emërimin e autoritetit kryesor menaxhues, 
përgjegjësitë, detyrat, mandati i tij si dhe çështje të tjera përcaktohen në statutin e 
bartësit.  

4. Statuti i bartësit gjithashtu duhet të saktësojë përgjegjësitë për secilin nga zyrtarët 
menaxhues.  

 
Neni 20 

Parimet kryesore të financimit të bartësve të arsimit të lartë 
 
1. Bartësit publik të licencuar dhe të akredituar të arsimit të lartë mund të financohen 

nga burimet e mëposhtme, sipas dispozitave të përcaktuara në statutet dhe planet 
strategjike të tyre si: 
1.1. fonde nga Ministria për mësimdhënie dhe kërkime shkencore me interes të 

përgjithshëm; 
1.2. pagesa për shkollim dhe pagesa tjera që bëjnë studentët;  
1.3. pagesa për shërbime komerciale dhe shërbime të tjera;  
1.4. donacione, dhurata, ndihmesa tjera dhe  
1.5. kontrata me organizma shtetërorë, ndërkombëtarë, publik ose privatë në 

fushën e mësimdhënies, të kërkimeve shkencore apo të këshillimit.  
2. Bartësit e arsimit të lartë gëzojnë të drejtën të lidhin kontrata për çfarëdo qëllimi që 

lidhet me arsimin e lartë dhe, në rastet kur kjo është pjesë e planit strategjik të tyre, 
edhe në lidhje me kërkime shkencore. Bartësit mund t'i investojnë fondet, duke 
përfshirë ato publike, në cilëndo ndërmarrje me qëllime të arsimit apo të kërkimit 
shkencor me kusht që: 
2.1. ato kontrata të ndërlidhen me projekte që përkrahin planin strategjik të 

bartësit;  
2.2. asnjë kontratë të mos imponojë ndonjë detyrim financiar ndaj pasurisë dhe 

pronës publike pa miratimin e Ministrisë dhe  
2.3. fondet publike të mos futen në rreziqe të mundshme.  
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3. Nëse një bartës i arsimit të lartë nuk e fiton riakreditimin në përputhje me këtë ligj, 
atëherë Ministria, me akt nënligjor, mund të marrë masa të përkohshme për 
financimin e tij dhe marrjen e pagesave të shkollimit dhe të të ardhurave të tjera 
gjatë periudhës deri në rimarrjen e akreditimit, mbylljen apo shkrirjen, sikurse 
parashihet me ligj.  

4. Ministria mund të sigurojë fonde publike për bartësit privatë të arsimit të lartë të 
licencuar dhe të akredituar në mbështetje të objektivave të Ministrisë. Çdo bartës 
privat i cili pranon fondet publike, i nënshtrohet përgjegjësisë dhe kërkesave të 
auditimit njëjtë si edhe bartësit publik, siç është përcaktuar në nenet 21,22,23,24 të 
këtij ligji.  

 
Neni 21 

Metodologjia e financimit 
 
1. Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Ministria me akt nënligjor përcakton 

metodologjinë që do të përdoret për caktimin e fondeve për mësimdhënie dhe 
kërkime shkencore me interes publik, së bashku me shtesa të tjera ose koncesione, 
të cilat mund të miratohen nga Qeveria. Fondet mund të caktohen për qëllime të 
mësimdhënies, të punës kërkimore në lidhje me mësimdhënien, për infrastrukturë 
ose për qëllime të tjera.  

2. Caktimi i fondeve për mësimdhënie e specifikon numrin e studentëve që do të 
arsimohen me shpenzimet publike në disiplina e fusha të caktuara studimi. Ky 
numër duhet të jetë në përputhje me numrin maksimal të saktësuar në licencën 
aktuale të bartësit. Përshkrimi i bashkangjitur për secilën disiplinë apo fushë 
përcaktohet nëpërmjet një akti nënligjor.  

3. Ministria cakton fondet e bartësve të arsimit të lartë duke marrë parasysh 
objektivat e specifikuara në planin strategjik të bartësit dhe çfarëdo vërejtjesh apo 
rekomandimesh nga AKA-ja lidhur me cilësinë e mësimdhënies të këtyre bartësve 
ose të programeve të veçanta.  

4. Ministria, bazuar në performancën e fundit të bartësit dhe do të caktojë një vijë 
buxhetore për një cikël të financimit pesë (5) vjeçar. Caktimi i fondeve për një 
bartës duhet të marrë formën e një marrëveshjeje të performancës, që do të zgjasë 
tri vjet dhe që do të publikohet nga Ministria pasi të jetë dakorduar me bartësin 
përkatës.  

5. Fondet caktohen çdo vit si një shumë që i jepet bartësit gjatë vitit financiar në 
intervale kohe të përcaktuara nga Ministria e Financave. Brenda planit strategjik 
dhe kufijve të caktuar në licencë dhe sipas çfarëdo kushtesh të Ministrisë që kanë 
të bëjnë me fondet.  

6. Këshilli drejtues miraton skemën financiare të delegimit dhe llogaridhënies me 
nënnjësitë buxhetore brenda institucionit përmes të cilës pasqyrohet planifikimi 
strategjik dhe detyrat mbi raportimin e performancës që ajo i detyrohet Ministrisë. 
Skema e tillë do të inkurajojë dhe lehtësojë zhvillimin e kapaciteteve, ngritjen e 
cilësisë dhe arritjen e rezultateve të dakorduara brenda çdo nënnjësie buxhetore. 
Këshilli drejtues nxjerr rregullore financiare në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
Këto marrëveshje do të përfshihen në statutin e bartësit.  
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Neni 22 
Kushtet e financimit 

 
1. Në caktimin e fondeve për mësimdhënie dhe kërkime shkencore me interes të 

përgjithshëm, Ministria mund t’u caktojë kushte bartësve.  
2. Kushtet që caktohen sipas këtij neni janë në përputhje me statutin e bartësit në fjalë 

dhe kanë të bëjnë me:  
2.1. kontrollin financiar dhe auditimin;  
2.2. blerjen, shfrytëzimin dhe disponimin me truall, godina dhe pajisje;  
2.3. nivelin dhe aplikimin e pagesave për shkollim dhe të pagesave të tjera të 

studentëve;  
2.4. ndryshimin e destinimit ose transferimin e fondeve të caktuara për 

mësimdhënie nga një fushë mësimore në tjetrën.  
3. Ministria nuk cakton asnjë kusht që do të mund të ndikonte në kufizimin e 

mundësisë së bartësit për të vepruar, në përputhje me statutin e tij, për të tërhequr 
fonde nga burime të tjera, përfshirë këtu caktimin e vendeve shtesë të studimit 
brenda kufijve të licencës, me kusht që, sipas mendimit të Ministrisë, kjo nuk ka:  
3.1. efekt negativ në cilësinë e arsimit me fonde publike.  
3.2. nuk paragjykon detyrën e bartësit për të ushtruar veprimtarinë e tij pa asnjë 

lloj diskriminimi për arsye që kanë lidhje me gjininë, racën, prirjen 
seksuale, aftësinë e kufizuar, gjendjen martesore, ngjyrën, gjuhën, fenë, 
opinionet politike apo të tjera, origjinën kombëtare, etnike apo sociale, 
përkatësinë ndaj një komuniteti etnik, pronësinë, lindjen apo që lidhen me 
gjendje të tjera.  

4. Ministria nuk mund të caktojë kushte që kufizojnë lirinë mësimdhënies në kuadër 
të këtij ligji, licencës dhe akreditimit të bartësit.  

5. Fondet që mbeten pa u shpenzuar në fund të vitit financiar caktohen për të kaluar 
në fondin rezervë për veprimtari të miratuara që janë specifikuar në planin 
strategjik të bartësit apo në përditësimet vjetore të tij.  

6. Në varësi të dispozitave të këtij neni, Ministria mund të anulojë fonde, për të cilat 
ajo mendon se janë keqpërdorur dhe në këtë rast fondet i kthehen Ministrisë së 
Financave me kërkesën e kësaj të fundit. 

 
Neni 23 

Përgjegjësitë e Këshillit drejtues dhe autoritetit kryesor menaxhues të një bartësi 
të arsimit të lartë 

 
1. Këshilli drejtues i një bartësi publik të arsimit të lartë apo organi i barasvlershëm 

në rastin e bartësit privat është përgjegjës kolektivisht para Ministrisë për 
përdorimin e duhur dhe të efektshëm të fondeve që i janë caktuar bartësit nga 
Ministria ose nga burime të tjera publike. 

2. Çdo bartës i arsimit të lartë që merr fonde publike i raporton drejtpërdrejt 
Ministrisë për performancën e tij, jo më vonë se më 31 mars të vitit të ardhshëm. 
Raporti i performancës do të krahasojë rezultatet e arritura me planin strategjik dhe 
marrëveshjet për performancë për vitin në shqyrtim. Raporti do të përfshijë masat 
për performancën të cilat janë specifikuar nga Ministria me akt nënligjor dhe do të 
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shoqërohet nga llogaritë e audituara të bartësit për vitin në shqyrtim. Ministria do 
t’i ofrojë Kuvendit një përmbledhje të raporteve për performancën shoqëruar nga 
një koment më së voni deri më 31 gusht të të njëjtit vit. 

3. Autoriteti kryesor menaxhues i një bartësi të arsimit të lartë që merr fonde publike 
do t’ia tërheqë vërejtjen Këshillit drejtues për çdo veprim apo lëshim të tij, i cili, 
sipas mendimit të autoritetit kryesor menaxhues, përbën një shpërdorim të fondeve 
publike që i janë dhënë bartësit. Në rast se Këshilli drejtues nuk vepron për të 
korrigjuar një veprim të tillë jo të duhur apo lëshim, atëherë autoriteti kryesor 
menaxhues do t’ia raportojë drejtpërdrejt këtë veprim ose lëshim Ministrisë. Në 
raste të tilla, pavarësisht nga ndonjë dispozitë e statutit të bartësit që është e 
kundërt me këtë, Këshilli drejtues apo ndonjë organ tjetër i barasvlershëm nuk 
mund të të ndërmarrë asnjë veprim ndaj autoritetit kryesor menaxhues, me 
përjashtim të rasteve kur vetë Ministria e lejon një gjë të tillë. 

4. Nëse, sipas vlerësimit të Ministrisë që bazohet në raportet përfundimtare dhe 
rekomandimet nga zyra e Auditorit të përgjithshëm, çështjet financiare apo çështjet 
e tjera të një bartësi kanë qenë ose janë duke u keqadministruar apo dispozitat e 
statutit nuk janë zbatuar në pajtim me këtë ligj dhe me statutin, Ministria mund që 
përveç kompetencave të akorduara nga paragrafi 6. i nenit 22 të këtij ligji, pas 
konsultimit me AKA-në dhe me bartësin, të jep udhëzime në lidhje me qeverisjen 
dhe menaxhimin e bartësit që Ministria i sheh të arsyeshme, duke përfshirë, 
largimin dhe zëvendësimin e përkohshëm të një ose më shumë anëtarëve të 
Këshillit drejtues ose rektorit. Të gjitha veprimet e tilla ratifikohen nga Kuvendi 
brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh.  

5. Vendimi kundër shkarkimit të anëtarë të KD apo rektorit apo ekuivalentit të tij 
mund të atakohet në Gjykatën Kompetente.  

 
Neni 24 

Kontrolli financiar 
 
1. Statuti i çdo bartësi publik të arsimit të lartë përfshin dispozita për kryerjen e një 

kontrolli financiar të efektshëm dhe të pavarur, të brendshëm e të jashtëm.  
2. Një kopje e çdo raporti të hartuar nga auditori i jashtëm apo i brendshëm ose çdo 

bartësi që merr fonde publike i dërgohet Ministrisë, e cila mund të kërkojë 
shpjegime nga këshilli drejtues i bartësit publik të arsimit të lartë, nëse e gjykon të 
nevojshme një gjë të tillë.  

3. Ministria mund të caktojë një auditor të pavarur për të hetuar çështjet financiare të 
çdo institucioni publik të arsimit të lartë që merr fonde publike dhe këshilli 
drejtues i këtij institucioni duhet të sigurojë bashkëpunimin me auditorin.  

4. Në rastet kur Ministria është e mendimit se ka shpërdorime serioze të fondeve 
publike, atëherë zbatohet paragrafi 6. i nenit 22 të këtij ligji.  

 
Neni 25 

Veprimtaria komerciale 
 
1. Bartësi publik i arsimit të lartë gëzon të drejtën që, në përputhje me dispozitat e 

këtij ligji, të ligjit tjetër të zbatueshëm, me licencën, me statutin dhe me planin 
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strategjik të tij, të marrë masa për të nxitur e shfrytëzuar veprimtarinë e tij arsimore 
dhe veprimtarinë kërkimore për qëllime komerciale në favor të bartësit.  

2. Kur veprimtari të tilla komerciale përfshijnë ose potencialisht mund të përfshijnë 
shfrytëzimin e ndonjë të drejte të rëndësishme të pronës intelektuale lidhur me 
vepra letrare, artistike dhe shkencore, zbulime shkencore, projekte, shpikje, 
materiale, mallra ose shërbime të siguruara plotësisht apo pjesërisht duke përdorur 
fonde publike, bartësi duhet të kërkojë miratim paraprak nga Ministria. Për 
qëllimet e këtij neni, Ministria përcakton se cila është e drejta e rëndësishme e një 
prone intelektuale me anë të një udhëzimi administrativ, ku merret parasysh 
këshilla e dhënë nga Zyra për te drejtat e pronës intelektuale ose nga ministria 
kompetente sipas legjislacionit në fuqi.  

3. Tatimimi i aktivitetit komercial të një bartësi të arsimit të lartë publik është në 
përputhje me ligjin në fuqi.  

 
Neni 26 

Titujt dhe gradat e personelit 
 
1. Titujt dhe gradat e personelit, kriteret e emërimeve dhe riemërimeve dhe çështje të 

tjera të lidhura me këto, specifikohen në statutin e çdo bartësi të arsimit të lartë. 
Ato duhet të jenë të hapura ndaj shqyrtimit nga AKA-ja dhe të jenë në pajtim me 
legjislacionin në fuqi për marrëdhënien e punës në Republikën e Kosovës.  

2. Universitetet dhe kolegjet universitare për stafin akademik mund të caktojnë titujt 
si në vijim:  
2.1. profesor i rregullt;  
2.2. profesor i asociuar;  
2.3. profesor asistent;  
2.4. asistent universiteti.  

3. Kriteret për secilin titull do të përfshijnë të paktën një diplomë Master në fushën e 
lëndës së të emëruarit. Përveç kësaj, profesorët e rregullt, profesorët e asociuar dhe 
profesorët asistentë duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë një sfond të suksesshëm 
të mësimdhënies, hulumtimit dhe të praktikës profesionale apo artistike, që do të 
vlerësohet nga së paku tre recensues që kanë së paku një titull më të lartë se thirrja 
aktuale e kandidatit për avancim.  

4. Profesorët e rregullt, profesorët e asociuar dhe profesorët asistentë duhet të kenë të 
përfunduara doktoratë dhe të kenë një sfond të suksesshëm të publikimit në revista 
me recension ndërkombëtar. Profesorët e rregulltë gjithashtu duhet të jenë në 
gjendje të demonstrojnë udhëheqje të suksesshme akademike përmes hartimit të 
kurrikulit, risive pedagogjike, hulumtimit dhe publikimit së paku për tetë (8) vjet.  

5. Bartësit e tjerë për stafin e tyre mund të caktojnë gradat si në vijim:  
5.1. profesor;  
5.2. profesor asistent;  
5.3. ligjërues;  
5.4. asistent.  

6. Kriteret për të gjithë titujt, përveç atyre asistent dhe ligjërues, përfshijnë të paktën 
një diplomë Master ose ekuivalente në fushën e lëndës së të emëruarit. Përveç 
kësaj, profesor asistentët dhe profesorët e asociuar, duhet të jenë në gjendje të 
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dëshmojnë një sfond të suksesshme të mësimdhënies, hulumtimit dhe të praktikës 
profesionale apo artistike tjetër që do të vlerësohet nga së paku tre recensues që 
kanë së paku një titull më të lartë se thirrja aktuale e kandidatit për avancim.  

7. Profesorët asistentë dhe profesorët e asociuar duhet të kenë të përfunduar doktoratë 
dhe të kenë një sfond të suksesshëm të publikimit në revista me recension 
ndërkombëtar.  

8. Në qoftë se një person që mban një titull nga një universitet i akredituar ose nga 
një kolegj universitar i bashkëngjitet stafit të një bartësi që nuk është universitet 
apo, kolegj universitar ai mund të vazhdojë të mbajë titullin e dhënë më parë. Në 
qoftë se një person që mban një titull nga një kolegj universitar ose kolegj i 
akredituar i bashkohet stafit të universitetit, prej tij do kërkohet për të aplikuar për 
marrjen e një titulli nga universiteti.  

9. Profesori i rregullt i pensionuar nga një post me orar të plotë, mund të caktohet si 
Profesor Emeritus dhe mund të thirret për të mbështetur institucionin, në të cilin ai 
mban këtë titull, në cilëndo mënyrë që konsiderohet e përshtatshme nga rektori.  

10. Kriteret për secilin nga titujt nuk duhet të dekurajojnë aplikimet nga jashtë 
institucionit.  

11. Përjashtim nga kriteret e caktuara në paragrafët 3. dhe 4. bëjnë titujt që jepen në 
fushën specifike qe përcaktohen në Statutin e bartësit.  

12. Çdo bartës i arsimit të lartë mund të emërojë stafin e posaçëm për mësimdhënie, 
poste administrative ose teknike, kërkime. Bartësi në statutin e tij do të specifikojë 
titujt e personelit të posaçëm kërkimor, mësimor, të personelit të lartë administrativ 
dhe të atij teknik, së bashku me kriteret për zhvillimin profesional, promovimin 
dhe avancimin brenda këtyre fushave të punës.  

 
Neni 27 

Liria akademike 
 
1. Në statutin e vet apo në dokumentin e barasvlershëm themelues, çdo bartës i 

arsimit të lartë garanton se stafi akademik gëzon të drejtën brenda ligjit e për të 
paraqitur ide të reja dhe opinione të debatueshme pa rrezikuar humbjen e vendit të 
punës apo privilegjet që mund të gëzojnë nga bartësi.  

2. E drejta e shprehjes së lirë për stafin akademik të bartësve të arsimit të lartë mund 
të kufizohet vetëm me ligj, në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

3. Personeli akademik i bartësve të licencuar dhe të akredituar gëzon lirinë për të 
publikuar rezultatet e kërkimeve të tij, por duke iu nënshtruar rregullave të bartësit 
lidhur me shfrytëzimin e të drejtave të pronës intelektuale në dobi të bartësit dhe në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

4. Statuti i çdo bartësi të arsimit të lartë dhe struktura e çdo bartësi privat të arsimit të 
lartë, si kusht për akreditim, duhet të përmbajnë dispozita që:  
4.1. i garantojnë personelit lirinë e organizimit e të grumbullimit.  
4.2. mbrojnë personelin nga çdo lloj diskriminimi.  

5. Personeli akademik dhe personeli tjetër i bartësit të arsimit të lartë gëzon të drejtën 
për të kundërshtuar një vendim apo veprim të institucionit të arsimit të lartë dhe 
për t’ia drejtuar atë ankesë fillimisht Ministrisë dhe pastaj një gjykate kompetente.  
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Neni 28 
Kushtet e shërbimit të personelit 

 
1. Statuti i një institucioni publik të arsimit të lartë përmban dispozita lidhur me 

emërimet, mandatet, ngritjen në pozitë, disiplinën, suspendimin, shkarkimin, 
pushimin nga puna apo pensionimin.  

2. Kushtet themelore të shërbimit të personelit në bartësit e arsimit të lartë duhet të 
jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

3. Kushte të tjera të shërbimit të personelit te bartësit publik të arsimit të lartë, përcaktohen 
nga këshilli drejtues i bartësit, i cili krijon kuadrin e përshtatshëm për konsultime me 
sindikatat e njohura zyrtarisht me përfaqësuesit e personelit dhe me Ministrinë.  

4. Çdo anëtar i personelit punësohet mbi bazën e kontratës individuale me bartësin e 
arsimit të lartë. Kontratat e tilla do të përfshijnë aranzhimet për vlerësim të rregullt 
të performancës së stafit duke përfshirë vëzhgimin e drejtpërdrejtë të mësimit dhe 
një proces të strukturuar për mbështetjen e zhvillimit profesional të tij.  

5. Statuti i një bartësi publik të arsimit të lartë rregullon pjesëmarrjen e ekspertëve 
ndërkombëtar në komisione recenzuese në procesin e përzgjedhjes së personelit 
akademik me status të profesorit.  

6. Statuti i bartësit të arsimit të lartë përfshin dispozita, të cilat përcaktojnë rrethanat, 
mbi bazën e të cilave një anëtar i personelit mund të punësohet në një punë të dytë 
me ose pa pagesë dhe që kufizojnë përgjegjësinë ligjore të punëdhënësit në raste të 
tilla.  

 
Neni 29 

Pranimi i studentëve 
 
1. Secili kandidat që e kalon testin e maturës, gëzon të drejtën për të vazhduar 

studimet në institucionet e arsimit të lartë sipas legjislacionit ne fuqi.  
2. Nëpërmjet një udhëzimi administrativ, Ministria harton dispozita, kur është e 

nevojshme dhe e dobishme, lidhur me kohën dhe organizimin e provimeve të 
pranimit të caktuara nga institucionet e arsimit të lartë për të lehtësuar regjistrimin 
në arsimin e lartë të studentëve që nuk kanë hyrë në testin e maturës ose nuk e 
kanë kaluar atë.  

3. Për fusha të veçanta studimi, bartësit publikë të arsimit të lartë mund të parashohin 
për disa lëndë provime shtesë për pranim të studentëve, të cilat duhet të aprovohen 
nga Ministria. Kërkesat për pranim përshkruhen në mënyrë të hollësishme në 
rregulloret e hartuara mbi bazën e statutit të institucionit.  

4. Studentët pranohen në studime Master mbi bazën e konkurrimit, sipas rezultateve 
të studimeve paraprake ekuivalencës së tyre, sikurse përcaktohet në këtë ligj.  

5. Kur numri i kandidatëve të suksesshëm e kalon numrin e vendeve të financuara nga 
fonde publike në dispozicion të një programi, bartësi mund të pranojë, gjithnjë mbi 
bazën e meritave, studentë që paguajnë tarifa në ato vende, të cilat nuk financohen 
me fonde publike, por deri në numrin e përcaktuar në licencën e bartësit.  

6. Rregullat e përcaktuara nga një bartës publik i arsimit të lartë mund të përcaktojnë 
rrethanat, në bazë të të cilave studentëve që paguajnë shkollimin dhe që arrijnë 
rezultate të shkëlqyeshme në mësime, mund t’u ndahet një vend studimi i 
financuar me fonde publike në vitin e dytë apo në vitin vijues të studimit.  
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7. Bartësit privat të arsimit të lartë mund të pranojnë çdo kandidat në programet e 
tyre, me kusht që të mund t’i arsyetojnë vendimet e tyre para AKA-së.  

 
Neni 30 

 
Pagesa e shkollimit dhe tarifat tjera që paguhen nga studentët vendas apo të huaj 
 
1. Ministria përcakton në një udhëzim administrativ, i cili rishqyrtohet çdo vit, 

pagesën maksimale të shkollimit që duhet paguar nga studentët që pranohen në 
bartësit publik të arsimit të lartë, të financuar nga Ministria. 

2. Pagesat për shkollim të cekura në paragrafin 1. të këtij neni mund të përcaktohen 
në nivele të ndryshme: 
2.1. varësisht nga fakti nëse studenti banon në Kosovë apo diku tjetër;  
2.2. për programet e ndryshme sipas kostove që kanë.  

3. Bartësit e arsimit të lartë që marrin fonde publike mund të vendosin tarifa, siç është 
tarifa për shqyrtimin e aplikacioneve, për regjistrim, për përsëritjen e provimeve 
dhe për diplomim, dhe këto tarifa do të miratohen nga organi drejtues i bartësit 
përkatës dhe konfirmohen nga Ministria.  

4. Bartësit publik të arsimit të lartë mund të kërkojnë mbulimin e plotë të kostos 
ekonomike për dhënien e shërbimeve duke përfshirë fotokopjimin, materiale 
speciale dhe shërbime të tjera ndihmëse.  

5. Bartësit privatë të arsimit të lartë, të cilët nuk janë pranues të fondeve publike, 
mund të vendosin vetë për tarifat.  

 
Neni 31 

Të drejtat dhe obligimet e studentit 
 
1. Studentët që janë pranuar dhe regjistruar tek bartësi i arsimit të lartë hyjnë në 

marrëdhënie ligjore me atë bartës.  
2. Studentët kanë te drejtat e mëposhtme, që mund të specifikohen më tej në statutin e 

bartësit:  
2.1. të ndjekin të gjitha ligjëratat, seminaret dhe gjitha aktivitetet e tjera 

mësimore të organizuara në lëndët e tyre, sipas nivelit të tyre si dhe të 
vijojnë, nëse ka vend, proceset e tjera të organizuara të mësimdhënies;  

2.2. të shfrytëzojnë ambientet në biblioteka dhe shërbime të tjera për studentët 
në godinën e bartësit; dhe  

2.3. të marrin pjesë në zgjedhjet për postet e studentëve në organizmat e ngritura 
mbi bazën e statutit të bartësit.  

3. Studentët kanë obligimet vijuese:  
3.1. të respektojnë rregullat e hartuara nga bartësi;  
3.2. të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe studentëve 

të tjerë;  
3.3. t'i kushtojnë vëmendjen e duhur e të plotë studimeve dhe të marrin pjesë në 

aktivitetet akademike; dhe  
3.4. të paguajnë pagesa dhe tarifa që janë të caktuara.  

4. Statuti ose dokumenti themelues i barasvlershëm me të i çdo bartësi të arsimit të 
lartë përmban dispozita, të cilat:  
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4.1. garantojnë lirinë e studentëve, brenda ligjit për të paraqitur ide të reja dhe 
opinione të debatueshme pa rrezikuar humbjen e vendit të studentit ose 
privilegjet që mund të gëzojnë nga bartësi;  

4.2. u garantojnë studentëve lirinë e fjalës, të organizimit e të tubimit sipas 
dispozitave ligjore.  

4.3. mbrojnë studentët nga çdo lloj diskriminimi.  
4.4. sigurojnë mekanizma të paanshëm dhe objektivë për trajtimin e çështjeve 

disiplinore që kanë të bëjnë me studentët.  
5. Studentët kanë të drejtë të ankohen lidhur me cilësinë e procesit të mësimdhënies 

ose për infrastrukturën e bartësit. Statuti përmban dispozita mbi trajtimin e drejtë të 
ankesave të tilla.  

6. Rrethanat në bazë të të cilave studentët mund të çregjistrohen për arsye akademike apo 
disiplinore si dhe procedurat për ankesë përcaktohen më detajisht në statutin e bartësit.  

7. Studentët gëzojnë të drejtën për të kundërshtuar një vendim apo një veprim të 
bartësit të arsimit të lartë ndaj tyre në Ministri dhe në gjykatën kompetente.  

8. Personat që kanë mbaruar provimin përfundimtar në nivelin për të cilin janë 
regjistruar nuk kanë më statusin e studentit.  

 
Neni 32 

Mbështjetja financiare për studentin 
 
1. Ministria mund të nxjerrë akt nënligjor për krijimin e skemës apo skemave për 

mbështetje financiare të studentëve, bazuar në nevojat ekonomike.  
2. Skema të tilla të mbështetjes financiare për studentët mund të përfshijnë dispozitën 

për të ndihmuar studentët në pagesat për shkollim dhe në pagesa të tjera tek bartësit 
publik dhe, sipas vlerësimit të ministrisë, tek bartësit privat të arsimit të lartë.  

3. Bartësit publik të arsimit të lartë mund të krijojnë skema për mbështetje financiare 
studentët, me fonde që nuk ndahen nga burime publike.  

4. Ministria ndërmerr veprime që mendon se janë të dobishme dhe të nevojshme për 
të garantuar që studentët e regjistruar në cilindo institucion të kenë mundësi dhe 
qasje të barabartë për të aplikuar në skemën apo skemat ekzistuese të mbështetjes 
financiare për studentët, që janë në pajtim me këtë nen.  

5. Të gjitha organizatat e financuara me fonde publike, që u sigurojnë studentëve 
strehim, ushqim, ndihmë mjekësore dhe sociale, janë pjesë përbërëse e bartësit dhe 
u nënshtrohen dispozitave të këtij ligji. Ministria mund t’i udhëzojë këto organizata 
lidhur me detyrimet, vetëqeverisjen dhe tarifat.  

 
Neni 33 

Organizatat studentore 
 
1. Statuti ose çdo dokument tjetër themelues i bartësit të arsimit të lartë parasheh 

krijimin e një ose më shumë organizatave, që të përfaqësojnë studentët dhe që të 
kontribuojnë në plotësimin e kërkesave sociale, kulturore, akademike e argëtuese 
të studentëve.  

2. Bartësit publik të arsimit të lartë kontribuojnë financiarisht në themelimin e 
organizatave studentore, përfshirë në rastet e duhura, fonde për shpenzime kapitale 
dhe rrjedhëse për godinat dhe ambientet.  
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Neni 34 
Mbrojtja e të dhënave personale 

 
Përpunimi i të dhënave personale për qëllime të këtij ligji bëhet në pajtim me ligjin për 
mbrojtjen e të dhënave personale. 
 

Neni 35 
Zbatimi 

 
1. Ministria nxjerr akte nën ligjore për zbatimin e këtij ligji në afat prej dymbëdhjetë 

(12) muajsh nga hyrja ne fuqi e këtij ligji.  
2. Të gjithë bartësit duhet që statutet e tyre t’i harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji 

brenda një periudhe kohore jo më të gjatë se dymbëdhjetë (12) muaj pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 36 

Dispozitat kalimtare 
 
1. Dispozitat e neneve si neni 2 paragrafi 1. dhe 3., neni 4 paragrafi 1.3; neni 6 nën-

paragrafi 1.6., 1.9., 1.10.,1.11., 1.12, neni 14 paragrafi 1.; neni 20 nën-paragrafi 
1.2. dhe neni 35 paragrafi 1. mund të hynë në fuqi nga viti akademik 2015/16 po 
qe se krijohen kushtet financiare dhe pas një vlerësimi egzakt të kostos financiare 
të periudhës vijuese. 

 
Neni 37 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji 2002/03 mbi arsimin e lartë dhe çdo 
dispozitë ligjore e cila është në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 38 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-037 
29 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-036-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 9 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-143 
PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PËR TË RRITUR 

NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PËR TË RRITUR 
NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Qëllimi i këtij ligji është të rregulloj tërësinë e proceseve për arsimimin dhe aftësimin e 
të rriturve, si pjesë përbërëse e sistemit arsimor në Kosovë. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

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

1.1. I rritur - çdo person që i ka mbushur pesëmbëdhjetë (15) vjet.  
1.2. Arsimi dhe aftësimi për të rritur AARr.- arsimi dhe aftësimi publik dhe 

privat i ofruar për të rriturit  
1.3. IAARr - Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit për të Rritur, objekt i 

monitorimit dhe auditimit nga AKK.  
1.4. OAARr - Ofruesit e Arsimit dhe Aftësimit për të Rritur, objekt i 

monitorimit dhe auditimit nga AKK.  
1.5. Mësimi gjatë gjithë jetës – të gjitha aktivitetet e mësimit që realizohen 

gjatë tërë jetës për zhvillimin e njohurive, kompetencave dhe kualifikimeve.  
1.6. Arsimi formal - Mësimi që zhvillohet në një ambient të caktuar dhe 

strukturuar (p.sh. në një institucion arsimor apo aftësues/trajnues apo në 
punë) dhe është i dizajnuar në mënyrë të qartë si mësim (në aspektin e 
qëllimeve, kohës apo resurseve). Nga pikëpamja e nxënësit, mësimi formal 
është i qëllimshëm. Ai në mënyrë tipike shpie në validim dhe certifikim.  

1.7. Arsimi joformal - i referohet të nxënit tjetër, jashtë atij që ofrohet 
nëpërmjet programeve të përshkruara në përkufizimin “arsimi formal” në 
këtë ligj  
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1.8. Arsimi dhe aftësimi joformal - Mësimi i cili është i shtrirë në aktivitetet e 
planifikuara, por i cili nuk emërtohet në mënyrë eksplicite si mësim (në 
kuptimin e objektivave mësimore, kohës ose përkrahjes së mësimit). Nga 
pikëpamja e nxënësit, mësimi joformal është i qëllimshëm.  

1.9. Arsimi informal - Mësimi që rezulton nga aktivitetet ditore të lidhura me 
punën, familjen ose kohën e lirë. Nuk është i autorizuar ose strukturuar në 
aspektin e qëllimeve, kohës ose përkrahjes mësimore. Në shumicën e 
rasteve, mësimi informal është i paqëllimshëm nga perspektiva e kandidatit. 
Rezultatet mësimore informale zakonisht nuk shpijnë në certifikim por 
mund të validohen dhe certifikohen në kuadër të skemës së njohjes së 
mësimit paraprak. Mësimi informal referohet edhe si mësim praktik 
(eksperimental),plotësues apo i rastësishëm.  

1.10. Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK) - mekanizëm kombëtar për 
klasifikimin e kualifikimeve të dhëna brenda sistemit kombëtar të 
kualifikimeve, sipas grupit të kriterit që përcaktojnë nivelet dhe llojet e 
rezultateve të mësimit.  

1.11. Akreditimi - procesi përmes të cilit Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve 
(AKK), i themeluar me këtë ligj, përcakton institucionet që vlerësojnë 
kandidatët dhe lëshojnë certifikata dhe diploma (institucionet e vlerësimit) 
dhe çdo organ tjetër që kryen funksione të tjera në emër të AKK. 
Institucionet e akredituara duhet të jenë objekt i monitorimit dhe auditimit 
nga AKK. 

1.12. Njohja e mësimit paraprak - procesi i vlerësimit të njohurive, shkathtësive 
ose kompetencave më të gjëra, të cilat një individ i ka arritur më herët, 
nëpërmjet mësimit formal,joformal ose informal. Kjo njohuri praktike do të 
shfrytëzohet për ti dhënë mundësi individit që të avancohet ose të lirohet për 
një pjesë të kursit ose kredisë drejt kualifikimit.  

1.13. Viti shkollor - periudha kohore e caktuar nga MASHT-i.  
1.14. Certifikimi - procesi i njohjes së të arriturave të kandidatëve për kualifikim 

nëpërmjet dhënies së certifikatës ose diplomës.  
1.15. Certifikata - dokument zyrtar, që dëshmon përfundimin e një kursi, programi 

të arsimit ose aftësimit ose përmbushjen e kërkesave nga një individ për 
kualifikim si dhe evidenton përfundimin e pjesshëm të një kualifikimi.  

1.16. Kandidati - çdo person, që kërkon të certifikohet për të arriturat në mësim, 
të përvetësuara qoftë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose atij informal  

1.17. Nivelet e kualifikimit - nivele të caktuara brenda hierarkisë së Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve - nivelet dallohen sipas rritjes së 
ndërlikueshmërisë, thellësisë dhe pavarësisë në të mësuar.  

1.18. Vlerësimi i rezultateve mësimore - u referohet proceseve, përfshirë 
provimet dhe testet, që shfrytëzohen për të mbledhur, interpretuar dhe 
vlerësuar dëshminë në mësim të individit - vlerësimi për kualifikime mund 
të kryhet vetëm nga institucionet ose organet e aprovuara nga AKK për këtë 
qëllim dhe të njohura si organe të vlerësimit.  

1.19. Standardet - tregues të matshëm të arriturave që caktohen sipas kritereve 
kualitative ose kuantitative dhe duhet të arrihen nga kandidatët që duan të 
kualifikohen.  
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1.20. Krediti - vlerë numerike që i jepet kualifikimit ose pjesëve të 
kualifikimit,dhe që paraqet vëllimin e të mësuarit të nevojshëm për të arritur 
kualifikimin ose një pjesë të kualifikimit. Kreditë mund të akumulohen gjatë 
një kualifikimi ose mund të transferohen në mes kualifikimeve ose 
sistemeve të kualifikimit.  

1.21. Kompetenca - aftësia për ti kryer aktivitetet kundrejt standardeve të 
kërkuara duke përdorur njohuri të duhura praktike dhe teorike, shkathtësi 
kreative dhe praktike.  

1.22. Kualifikimi - njohje zyrtare e të arriturave, me të cilin njihet përfundimi i 
arsimit ose aftësimit, ose realizimi i kënaqshëm në një test ose provim.  

1.23. Diploma - dokumenti që jepet pas përfundimit të plotë të programit të 
arsimit.  

 
Neni 3 

Përgjegjësitë dhe Fushëveprimi 
 
1. MASHT-i, në bashkëpunim me ministritë, komunat, institucionet dhe palët tjera 

me interes planifikojnë zhvillimin e arsimit dhe aftësimit për të rritur.  
2. Analiza për nivelin arsimor të popullsisë, nevojat e individit, tregut të punës bëhen 

nga institucionet përkatëse kompetente.  
3. Institucionet private planifikojnë arsim dhe aftësim për të rritur në bazë të nevojave 

të tyre. 
 

Neni 4 
Themelimi i Ofruesve për Programet e AARr 

 
1. OAARr themelohen nga institucionet publike, private, publiko-private, shoqatat, 

ndërmarrjet, organizatat joqeveritare dhe personat fizik.  
2. Mënyra dhe kushtet e themelimit caktohen sipas legjislacionit në fuqi.  
 

Neni 5 
Akreditimi dhe licencimi i IAARr 

 
1. Ofruesit e arsimit dhe aftësimit për të rritur akreditohen dhe licencohen sipas 

legjislacionit në fuqi.  
2. Ofruesit e arsimit dhe aftësimit, për të organizuar arsimin dhe aftësimin për të 

rritur duhet të jenë tё regjistruara si persona juridik.  
 

Neni 6 
Sistemi i arsimit dhe aftësimit për të rritur 

 
1. Sistemi arsimor për të rritur përfshin arsimin dhe aftësimin formal, joformal dhe 

informal.  
2. Arsimi dhe aftësimi për të rritur që shpie në një kualifikim të bazuar në Kornizën 

Kombëtare të Kualifikimeve duhet të përmbushë kriteret dhe standardet e parapara 
me legjislacionin në fuqi.  
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Neni 7 
Kandidatët e arsimit dhe aftësimit për të rritur 

 
1. Kandidatët e AARr janë të gjithë ata persona, mosha e të cilëve është më e madhe 

se mosha e paraparë në ligjin për arsimin parauniversitar për të ndjekur një nivel 
arsimor.  

2. MASHT me akt nënligjor i rregullon përjashtimet e regjistrimit në bazë moshe.  
 

Neni 8 
Plani i punës dhe plani zhvillimor 

 
1. Puna arsimore përafruesit e arsimit dhe aftësimit e të rriturve, realizohet përmes 

planit vjetor të punës dhe planit zhvillimor.  
2. Plani vjetor i punës dhe plani zhvillimor i ofruesve të arsimit formal për të rritur 

rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHT.  
3. Plani i punës dhe plani zhvillimor për ofruesit e arsimit dhe aftësimit për të rritur 

joformal, hartohet në bazë të legjislacionit në fuqi.  
 

Neni 9 
Programet, kualifikimet dhe modulet 

 
1. Programet, kualifikimet dhe modulet e arsimit dhe aftësimit për të rritur, i hartojnë 

MASHT, institucionet dhe ofruesit tjerë përkatës,varësisht prej interesave dhe 
veprimtarisë së tyre me orientim në tregun e punës. 

2. Ofruesit e arsimit dhe të aftësimit formal, i hartojnë programet dhe modulet e tyre, 
të cilat i akrediton AKK dhe i miraton MASHT-i. 

 
Neni 10 

Vlerësimi i programeve 
 
1. Programet e arsimit dhe aftësimit formal për të rritur vlerësohen sipas standardeve 

të hartuara nga MASHT deri me themelimin e Agjencionit për Kurrikula, 
Standarde dhe Vlerësim.  

2. Programet e arsimit dhe aftësimit profesional për të rritur, i nënshtrohen procesit të 
validimit dhe akreditimit nga AKK në përputhshmëri me kriteret, standardet dhe 
procedurat sipas legjislacionit në fuqi.  

 
Neni 11 

Publikimi i programit arsimor 
 
Programi formal për arsimin dhe aftësimin e të rriturve, duhet të publikohet në mjetet e 
informimit publik para shpalljes së konkursit për regjistrimin e kandidatëve. 
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Neni 12 
Konkursi publik 

 
1. Në programet për arsimin dhe aftësimin për të rritur, kandidatët regjistrohen në 

bazë të konkursit publik dhe përmban këto të dhëna: 
1.1. emrin e programit dhe shkallën,  
1.2. numrin e vendeve të lira të parapara për regjistrim,  
1.3. kriteret për regjistrim,  
1.4. vendin,  
1.5. shumën e pagesës sipas nivelit.  

2. Konkursi duhet të publikohet më së voni në afat prej një (1) muaj para fillimit të 
mësimit, trajnimit.  

3. Kandidatët që i plotësojnë kushtet sipas kritereve të paraqitura në konkurs 
regjistrohen në arsimin dhe aftësimin për të rritur.  

 
Neni 13 

Regjistrimi sipas kontratës 
 
1. Të rriturit regjistrohen në programet arsimore aftësuese, në bazë të kontratës në 

mes të punëdhënësit dhe ofruesve të arsimit dhe aftësimit.  
2. Përmbajtja e kontratës përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHT-i.  
 

Neni 14 
Certifikatat, diplomat 

 
1. Certifikatat dhe diplomat, që iu lëshohen kandidatëve në programet kompensuese 

dhe në arsimin e mesëm të lartë për të rritur, janë të barasvlefshme me diplomat 
dhe certifikatat në arsim dhe aftësim formal.  

2. Certifikata dhe diplomat që u lëshohen kandidatëve të arsimit joformal, bazohen në 
rezultatet e pritura sipas Ligjit për Kualifikime Kombëtare, duke aplikuar 
standardet e njëjta të vlerësimit si te kandidatët tjerë.  

3. Forma dhe përmbajtja e certifikatave, diplomave dhe dokumentacionit të AARr 
rregullohen me akt nënligjor.  

 
Neni 15 

Njohja e të mësuarit paraprak 
 
Njohja e mësimit paraprak, mundësohet duke u bazuar në Kornizën Kombëtare të 
Kualifikimeve dhe kritereve, standardeve dhe procedurave sipas Autoritetit Kombëtar 
të Kualifikimeve. 
 

Neni 16 
Vlerësimi i kandidatëve 

 
1. Institucionet ku organizohet arsimi dhe aftësimi për të rritur në nivelet përkatëse, 

bëjnë vlerësimin e njohurive të kandidatëve sipas standardeve të hartuara nga 
Agjencioni për Kurrikula, Standarde dhe Vlerësim.  
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2. Institucioni formon komisionet vlerësuese për fusha teorike dhe praktike.  
3. Institucioni organizon provimet dhe mban evidencë për rezultatet e arritura.  
4. Provimi i maturës rregullohet sipas legjislacionit në fuqi.  
5. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit të njohurive dokumentet e fituara, 

certifikatat dhe diplomat janë në pajtim me Ligjin për Kualifikime Kombëtare.  
 

Neni 17 
Evidenca 

 
1. Çdo institucion që ofron programe të aftësimit për të rritur, obligohet të mbajë libër 

amë.  
2. Statistikat e kandidatëve në AARr do të përcaktohen me akt nënligjor.  
 

Neni 18 
Qeverisjet e IAARr 

 
1. Qeverisja e IAARr rregullohet sipas legjislacionit në fuqi.  
2. Arsimin dhe aftësimin për të rritur e organizon, udhëheq dhe monitoron stafi 

drejtues i institucionit përkatës.  
3. Në IAARr publike ku organizohet arsimi dhe aftësimi për të rritur, formojnë një 

këshill drejtues për:  
3.1. zhvillimin, zbatimin dhe vlerësimin e programeve për arsimin dhe aftësimin 

e të rriturve; 
3.2. dhënien e mendimeve për hartimin dhe zbatimin e planeve vjetore të punës;  
3.3. zbatimin e mekanizmave per sigurimin e cilësisë në mësim sipas kërkesave 

të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve.  
 

Neni 19 
Financimi 

 
1. Fondet për zhvillimin e arsimit të obliguar të të rriturve sigurohen nga buxheti i 

Republikës së Kosovës dhe buxheti lokal, kandidatët, punëdhënësit dhe donatorët.  
2. Shkollimi kompensues për të rritur në nivel të arsimit I dhe II të Standardeve 

Nderkombëtare të Klasifikimit të Arsimit është falas.  
3. Buxheti komunal siguron fonde për investimet e mirëmbajtjes së objekteve ku 

zhvillohet dhe organizohet mësimi i të rriturve.  
 

Neni 20 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Dispozitat e neneve 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17 dhe 20 fillojnë së zbatuari nga viti 

2016 po qe se krijohen kushtet financiare dhe pas një vlerësimit ekzakt të kostos 
financiare të periudhës vijuese.  

2. MASHT-i në konsultim me institucionet tjera nxjerr akte nënligjore për të 
plotësuar dhe implementuar këtë ligj dhe për çështje që nuk rregullohen me këtë 
ligj në afat prej një (1) viti nga hyrja në fuqi.  
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Neni 21 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji nr. 02/L-24 për Arsimin dhe Aftësimin 
e të Rriturve si dhe të gjitha dispozitave ligjore që janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 22 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-143 
13 dhjetor 2012 
 
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. 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; 
 
Me qëllim të rregullimit, të themelimit dhe të funksionimit të organit, që i kryen punët 
e shërbimit të akreditimit në Kosovë, të përcaktimit të fushave të akreditimit dhe të 
rolit të akreditimit në procedurat e vlerësimit të konformitetit, në pajtim me standardet 
dhe me rregullat teknike ndërkombëtare, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR AKREDITIM 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj themelohet Drejtoria e Akreditimit, si dhe përcaktohen rregullat e 
funksionimit të sistemit të akreditimit të organit kompetent për vlerësim të konformitetit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Në këtë ligj termat e mëposhtme nënkuptojnë si vijon: 
“Akreditim” nënkupton procedurën e njohjes zyrtare, të kompetencës së një organi për 
vlerësimin e konformitetit në përputhje me standardet dhe me rregullat teknike për të 
kryer detyra, si: testim, kalibrim, certifikim ose inspektim. 
“Ankesë” nënkupton shprehjen e pakënaqësisë me shkrim (e ndryshme nga apelimi) e 
ngritur nga një person ose organizatë ndaj Drejtorisë së Akreditimit, ose ndaj organit 
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për vlerësim të konformitetit. 
“Apelim” nënkupton kërkesën e organit për vlerësim të konformitetit drejtuar 
Drejtorisë së Akreditimit për rishikimin e vendimit të akreditimit të tij. 
“Certifikatë akreditimi” nënkupton një dokument ose një tërësi dokumentesh zyrtare 
që e deklaron akreditimin për një fushë të caktuar. 
“Certifikim” nënkupton veprimtarinë e një pale të tretë që e provon konformitetin me 
kërkesat e përcaktuara për produktet, për proceset, për sistemet ose për personat. 
“Emblema e akreditimit” nënkupton emblemën e miratuar nga Drejtoria e 
Akreditimit që përdoret nga organi për vlerësim të konformitetit për të treguar se është 
i akredituar. 
“Inspektim” nënkupton aktivitetin për vlerësimin e projektit të një produkti, të një 
procesi ose përcaktimin e konformitetit të tij me kërkesat specifike ose në bazë të 
gjykimit profesional me kërkesat e përgjithshme. 
“Kalibrim” nënkupton veprimin që e vendos lidhjen që ekziston në kushte të 
përcaktuara dhe që merret duke iu referuar një ose më shumë standardeve të matjes 
ndërmjet treguesve të një sistemi matës dhe rezultatit të matjes, që përftohet duke e 
përdorur sistemin e matjes. 
“Krahasimet ndërlaboratorike” nënkupton organizimin, kryerjen dhe vlerësimin e 
testimeve ose të kalibrimeve të një mostre kalibrimi ose testimi të njëjtë ose të 
ngjashëm, nga dy ose më shumë laboratorë, në kushte të caktuara. 
“Kompetencë” nënkupton atributin personal dhe aftësinë e provuar për t’i zbatuar 
njohuritë dhe mjeshtëritë. 
“MTI” nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë 
“Mbikëqyrje” nënkupton tërësinë e veprimeve (me përjashtim të rivlerësimit) për ta 
kontrolluar plotësimin e vazhdueshëm të kërkesave të akreditimit nga organi i 
vlerësimit të konformitetit. 
“Organ i vlerësimit të konformitetit” nënkupton organin që kryen shërbime të 
vlerësimit të konformitetit. 
“Drejtoria Akredituese” nënkupton organin e ngarkuar me ligj që e udhëheq 
sistemim e akreditimit dhe e vlerëson procedurën e akreditimit. 
“Palë e tretë” nënkupton një individ ose organ të pavarur që ofron shërbime të 
caktuara për organin e vlerësimit të konformitetit sipas marrëveshjes. 
“Pezullim i akreditimit” nënkupton procesin e deklarimit të pavlefshmërisë së 
përkohshme të akreditimit për një pjesë ose për gjithë fushën e tij. 
“Reduktim i akreditimit” nënkupton procesin e tërheqjes së akreditimit për një pjesë 
të fushës së tij. 
“Testim” nënkupton përcaktimin e një ose më shumë karakteristikave të një objekti të 
vlerësimit të konformitetit sipas një procedure. 
“Teste të zotësisë” nënkupton përcaktimin e aftësisë kalibruese ose testuese të një 
laboratori, ose të aftësisë testuese të një organi inspektues me anë të krahasimeve 
ndërlaboratorike. 
“Tërheqje e akreditimit” nënkupton procesin e ndalimit të vlefshmërisë së 
akreditimit për gjithë fushën e tij. 
“Vlerësim konformiteti” nënkupton veprimtarinë që provon se janë plotësuar kërkesat 
e përcaktuara për një produkt, për një proces, për një sistem, për një person ose për një 
organ. 
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“Zgjerim i akreditimit” nënkupton procesin e shtimit të numrit të shërbimeve të 
akredituara ose të fushës së akreditimit. 
 

Neni 3 
Parimet e akreditimit 

 
1. Akreditimi është vullnetar dhe bazohet në parimet si vijon:  

1.1. paanshmëria;  
1.2. transparenca;  
1.3. kompetenca profesionale;  
1.4. ruajtja e konfidencialitetit;  
1.5. përputhshmëria me rregullat dhe me procedurat e akreditimit në Evropë dhe 

në nivel ndërkombëtar.  
 

KREU II 
ORGANIZIMI 

 
Neni 4 

Drejtoria e Akreditimit 
 
1. Në kuadër të MTI-së themelohet Drejtoria e Akreditimit, i vetmi subjekt kombëtar 

i pavarur akreditues në Kosovë, për akreditimin e organit të vlerësim të 
konformitetit.  

2. Drejtoria e Akreditimit e ka emblemën e vet që mbrohet me ligj.  
3. Në kuadër të Drejtorisë së Akreditimit formohet Këshilli i Akreditimit që i 

përfaqëson interesat e palëve në fushën e akreditimit.  
4. Ministri i MTI-së nxjerr akte nënligjore për organizimin dhe për funksionimin e 

Drejtorisë së Akreditimit.  
 

Neni 5 
Statusi 

 
1. Drejtorinë e Akreditimit e udhëheq drejtori, që është nëpunës civil.  
2. Drejtoria ka kompetencë dhe përgjegjësi për nxjerrjen e vendimit për akreditim.  
 

Neni 6 
Fushëveprimtaria e akreditimit 

 
1. Fushëveprimtaritë e akreditimit janë:  

1.1. akreditimi i laboratorëve testues dhe kalibrues;  
1.2. akreditimi i organit certifikues të sistemeve të menaxhimit;  
1.3. akreditimi i organit certifikues të personelit;  
1.4. akreditimi i organit certifikues të produkteve;  
1.5. akreditimi i organit certifikues të mbrojtjes së ambientit;  
1.6. akreditimi i organit inspektues.  
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Neni 7 
Detyrat e Drejtorisë së Akreditimit 

 
1. Drejtoria e Akreditimit, veç tjerash, i ka edhe këto detyra:  

1.1. ofron ekspertizë për institucionet shtetërore në çështjet që lidhen me 
akreditimin dhe vlerësime të tjera të kompetencës teknike, për kryerjen e 
procedurave të vlerësimit të konformitetit me standardet dhe rregullat 
teknike;  

1.2. mban evidencë dhe jep informata për statusin e akreditimit të organeve të 
akredituar; Bashkëpunon me Agjencinë për Standardizim të Kosovës, me 
Departamentin e Metrologjisë, me ministritë përkatëse dhe me shoqatat e 
interesuara për çështjet e akreditimit;  

1.3. kryen trajnime për fushën e akreditimit;  
1.4. kryen veprimtari në fushën e krahasimeve ndër laboratorike dhe të testeve të 

zotësisë;  
1.5. merr të dhëna nga organet akredituese të vendeve të tjera për organin e 

akredituar prej tyre, të cilët kryejnë veprimtari në Kosovë;  
1.6. vendos gjoba subjekteve të pa akredituara, apo të cilave u ka mbaruar 

akreditimi, në rastet kur ato përdorin emblemën e akreditimit;  
1.7. shqyrton ankesat dhe apelimet për akreditimin, të dërguara në Drejtorinë e 

Akreditimit;  
1.8. bashkëpunon me organet ndërkombëtar të akreditimit për arritjen e 

marrëveshjeve të njohjes së ndërsjellë, dypalëshe rajonale ose ndërkombëtare.  
1.9. e përfaqëson Republikën e Kosovës në organizatat ndërkombëtare të akreditimit.  

 
KREU III 

BAZAT, PROCEDURAT DHE TARIFAT E AKREDITIMIT 
 

Neni 8 
Baza ligjore 

 
Veprimtaria e akreditimit në Kosovë bazohet në këtë ligj dhe në standardet e BE-së ose 
në standardet ndërkombëtare të akreditimit. 
 

Neni 9 
Procedurat e akreditimit 

 
1. Procedurat e akreditimit bazohen në këtë ligj, në standardet dhe në dokumentet e 

organizatave ndërkombëtare të akreditimit.  
2. Akreditimi bëhet në bazë të kërkesës së personit juridik ose të personit fizik.  
3. Të drejtat dhe obligimet ndërmjet personit juridik ose personit fizik dhe Drejtorisë së 

Akreditimit rregullohen me këtë ligj dhe me aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji.  
4. Kur Drejtoria e Akreditimit vlerëson se personi juridik ose personi fizik i plotëson 

kërkesat sipas standardeve dhe dokumenteve të tjera, e lëshon certifikatën e 
akreditimit që nënshkruhet nga drejtori i Drejtorisë së Akreditimit.  

5. Akreditimi që është dhënë e ka afatin katër vjet. Vazhdimi i akreditimit, pas kalimit 
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të afatit, është proces i njëjtë me procedurat e akreditimit të parë. Organi i akredituar 
obligohet t’i plotësojë në vazhdimësi kërkesat e procedurave të akreditimit.  

6. Subjekti i akredituar duhet ta sigurojë në vazhdimësi plotësimin e kritereve të 
akreditimit. Ai duhet ta njoftojë brenda një muaji Drejtorinë e Akreditimit për çdo 
ndryshim të rëndësishëm, që mund ta cenojë plotësimin e kritereve të akreditimit.  

7. Drejtoria e Akreditimit i mbikëqyr organet e akreditimit nëpërmjet kontrolleve 
periodike të vlerësimit e të zbatimit të kritereve të akreditimit.  

8. Me kërkesën e palës zgjerimi i akreditimit bëhet sipas procedurave dhe rregullave 
të akreditimit.  

 
Neni 10 

Masat administrative dhe procedurat ankimore 
 
1. Drejtoria e Akreditimit, kur konstaton shkelje të kritereve, ka të drejtë ta reduktojë, 

ta pezullojë ose ta tërheqë akreditimin.  
2. Drejtoria e Akreditimit bën vërejtje me shkrim në rastet kur konstatohen lëshime të 

lehta ose shmangie nga kriteret e përcaktuara të akreditimit.  
3. Në rastet kur konstatohen shkelje, që e cenojnë vlefshmërinë e akreditimit, 

Drejtoria e Akreditimit e pezullon akreditimin dhe cakton detyra shtesë.  
4. Kur Drejtoria konstaton shkelje të rënda tek organi i akredituar, atëherë tërhiqet 

akreditimi.  
5. Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh kundër 

vendimit të Drejtorisë. Ankesa i drejtohet komisionit që obligohet që në afat prej 
tridhjetë (30) ditësh, nga data e pranimit të ankesës, të vendosë dhe ta njoftojë palën.  

6. Shqyrtimi i ankesës dhe i apelimeve bëhen sipas procedurave të parapara nga 
Drejtoria e Akreditimit të bazuara në standardet e BE-së ose në standardet 
ndërkombëtare të akreditimit.  

7. Komisioni i shqyrtimit të ankesave ose të apelimeve formohet me vendim të 
ministrit.  

8. Nëse komisioni nuk përgjigjet në afatin e caktuar ose kthen përgjigje me të cilën 
pala është e pakënaqur, pala mund të ngrejë kontest administrativ në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Kosovës brenda tridhjetë (30) ditësh.  

 
Neni 11 

Tarifat e akreditimit dhe miratimi i tyre 
 
1. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë nxjerrë akt nënligjor me të cilin përcaktohen 

tarifat për kryerjen e akreditimit.  
2. Të ardhurat e krijuara nga kryerja e akreditimit derdhen në Buxhetin e Republikës 

së Kosovës.  
 

Neni 12 
Shpenzimet e akreditimit 

 
Të gjitha shpenzimet e akreditimit të organeve të vlerësimit të konformitetit mbulohen 
nga aplikuesi për akreditim. 
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KREU IV 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 13 

Dispozitat ndëshkimore 
 
1. Organi i akredituar ose i pa akredituar që e keqpërdor emblemën e akreditimit, bën 

kundërvajtje për të cilën gjobitet si vijon:  
1.1. laboratori testues ose kalibrues në shumë prej pesëmijë (5000) €;  
1.2. organi certifikues në shumë prej dhjetëmijë (10000) €  
1.3. organi inspektues në shumë prej pesëmbëdhjetëmijë (15000) €.  

2. Mjetet financiare të arkëtuara nga gjobitjet për kundërvajtje derdhen në Buxhetin e 
Republikës së Kosovës.  

 
KREU V 

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 14 
Dispozitë kalimtare 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-43 për Akreditim. 
 

Neni 15 
 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjitha përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet e 

njësisë së akreditimit i kalojnë Drejtorisë së Akreditimit. Të gjithë punonjësit e 
njësisë së akreditimit bëhen punonjës të Drejtorisë së Akreditimit.  

2. Certifikatat e lëshuara nga njësia e akreditimit njihen nga Drejtoria e Akreditimit 
dhe e kanë të njëjtën vlefshmëri.  

3. Procedurat e akreditimit, të filluara në përputhje me Ligjin nr. 02/L-43, datë 21. 11. 
2005, për akreditimin e laboratorëve testues, kalibrues dhe të organeve 
certifikuese, inspektues në Kosovë, kryhen në përputhje me këtë ligj.  

4. Për zbatimin e këtij ligji, Ministra e Tregtisë dhe e Industrisë nxjerr akte nënligjore 
në afat prej gjashtë (6) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi.  

 
Neni 16 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-069 
20 Nëntor 2008 
 
Shpallur me Dekretin Nr. DL-067-2008, datë 13.12.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 45 / 12 JANAR 2009 
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LIGJI Nr. 04/L-007 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-069 

PËR AKREDITIM 
 
 
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-069 
PËR AKREDITIM 

 
Neni 1 

 
1. Nenit 2 të Ligjit bazik i shtohen përkufizime të reja si vijojnë:  

1.1. “KE” – nënkupton Komunitetin Evropian.  
1.2. “KEE” – nënkupton Komunitetin Ekonomik Evropian.  

 
Neni 2 

 
1. Në nenin 4 të Ligjit bazik pas paragrafit 4. shtohet paragraf i ri me tekstin si në 

vijim:  
2. Ministria përkatëse duhet të sigurojë që organi kombëtar akreditues i tyre i ka 

burimet e duhura financiare dhe personel për kryerjen e detyrave të tyre, duke 
përfshirë përmbushjen e detyrave të veçanta, të tilla si aktivitetet për 
bashkëpunime evropiane dhe ndërkombëtare të akreditimit dhe aktivitete të 
cilat janë të nevojshme për të mbështetur politikat publike dhe të cilat nuk janë 
të vetë-financuara.  

 
Neni 3 

 
1. Në nenin 7 të Ligjit bazik pas paragrafit 1 shtohen paragrafët e rinj me tekstin si në 

vijim:  
2. Organet për Vlerësim të Konformitetit që autorizohen nga Ministritë relevante, 

vlerësohen nga Drejtoria e Akreditimit të Kosovës pa qenë të obliguara të 
akreditohen.  

3. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës të krijoj, zbatoj si dhe të mirëmbajë 
sistemin e menaxhimit të cilësisë. Gjithashtu përgatit procedurat për të 
siguruar menaxhim efikas.  



 
Ligjet administrative 

 888 

4. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës verifikon që vlerësimet janë kryer në 
mënyrë të duhur dhe të përgatisë raport vjetor, të bëjë publike shpenzimet 
vjetore të buxhetit si dhe auditimin.  

5. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës i nënshtrohet vlerësimit të simotrave (për 
evaluation) respektivisht ekipeve të vlerësimit të cilat do të përcaktohen nga 
Kooperimi Evropian për Akreditim.  

6. Vlerësimi i simotrave funksionon në bazë të kritereve dhe procedurave 
transparente të vlerësimit, veçanërisht në lidhje me burimet njerëzore dhe 
kërkesat e procesit të vlerësimit, fshehtësisë dhe ankesave. 

7. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës siguron procedurat e duhura të apelimeve 
kundër vendimeve të marra si rezultat i vlerësimeve të tilla. Pas përmbushjes 
së këtyre kritereve dhe procedurave arrihet nënshkrimi i Marrëveshjes 
Multilaterale me Kooperimin Evropian për Akreditim me ç’rast do të njihen 
certifikatat për vlerësim të konformitetit nga shtetet anëtare të Kooperimit 
Evropian për Akreditim. 

 
Neni 4 

 
1. Në nenin 9 të Ligjit bazik pas paragrafit 8 shtohen paragrafët e rinj me tekstin si në 

vijim:  
9. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës nuk do të ofroj shërbime të cilat ofrohen 

nga organi për Vlerësim të Konformitetit si dhe të njëjtave nuk do të ju ofroj 
shërbime konsultative.  

10. Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës i lejohet të operoj edhe në territorin e një 
shteti tjetër me kërkesë të një Organi për Vlerësim të Konformitetit si dhe në 
marrëveshje me organin kombëtar të atij shteti.  

11. Kur një organ kombëtar për akreditim kërkon nga një organ tjetër Akreditues 
që të kryej një pjesë të aktivitetit vlerësues, certifikata për akreditim do të 
lëshohet nga organi i cili ka parashtruar kërkesën.  

 
Neni 5 

 
1. Në nenin 14 të Ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohen paragrafët e rinj me tekstin si 

në vijim:  
2. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës e pranuar si DAK si anëtare në Kooperimin 

Evropian për Akreditim, do te nënshkruaj marrëveshjen multilaterale me 
Kooperimin Evropian për Akreditim për pranimin e certifikatave te 
Akreditimit në mes shteteve anëtare te Kooperimit Evropian për Akreditim. 

3. Për zbatimin e këtij Ligji dhe te gjitha veprimet te cilat i ndërmerr Drejtoria e 
Akreditimit të Kosovës duhet të zbatohen dispozitat prej nenit 4 deri në nenin 
14 të Rregullores (KE) Nr. 765/2008 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian më 
9 Korrik 2008 që ka hyrë në fuqi me 1 Janar të vitit 2010 që përcakton 
kërkesat për Akreditim dhe mbikëqyrje të tregut që kanë të bëjnë me vënien e 
produkteve në treg me të cilën shfuqizohet Rregullorja (KEE) Nr. 339/93  
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Neni 6 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-007 
16 qershor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-002-2011, datë 28.06.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 4 / 14 KORRIK 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-138 
PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL 
 

Neni 1 
Qëllimi i ligjit 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është të rregulloj sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional në 

përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së 
Kosovës, përfshirë ndryshimet ekonomike dhe teknologjike, kërkesat e tregut të 
punës dhe nevojat e individëve drejt ekonomisë së tregut, duke shfrytëzuar në 
mënyrë optimale burimet financiare, njerëzore dhe të infrastrukturës.  

2. Rregullon strukturën, organizimin dhe menaxhimin e institucioneve që ofrojnë 
arsim dhe aftësim profesional.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Arsimi dhe aftësimi profesional (AAP) - synon të pajisë nxënësit/ 
kandidatët me njohuri, aftësi praktike, shkathtësi dhe kompetenca të 
kërkuara në profesione të veçanta apo më gjerë në tregun e punës;  

1.2. Institucioni i arsimit dhe aftësimit profesional (IAAP) - institucion 
publik ose privat, që zbaton programe të arsimit dhe aftësimit profesional, 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.3. Mësimi gjatë gjithë jetës - përfshinë të gjitha aktivitetet e mësimit që 
realizohen gjatë tërë jetës për zhvillimin e njohurive, kompetencave dhe 
kualifikimeve;  

1.4. Arsimi formal - mësimi që zhvillohet në një ambient të caktuar dhe 
strukturuar dhe është i dizajnuar në mënyrë të qartë si mësim në aspektin e 
qëllimeve, kohës apo resurseve. Nga pikëpamja e nxënësit, mësimi formal 
është i qëllimshëm;  

1.5. Arsimi dhe aftësimi joformal - mësimi i cili është i shtrirë në aktivitetet e 
planifikuara, por i cili nuk emërtohet në mënyrë eksplicite si mësim. Nga 
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pikëpamja e nxënësit, mësimi joformal është i qëllimshëm;  
1.6. Arsimi informal - mësimi që rezulton nga aktivitetet ditore të lidhura me 

punën, familjen ose kohën e lirë. Nuk është i autorizuar ose strukturuar në 
aspektin e qëllimeve, kohës ose përkrahjes mësimore. Në shumicën e 
rasteve, mësimi informal është i paqëllimshëm nga perspektiva e 
nxënësit/kandidatit. Rezultatet mësimore informale zakonisht nuk shpijnë në 
certifikim por mund të validohen dhe certifikohen në kuadër të skemës së 
njohjes së mësimit paraprak. Mësimi informal referohet edhe si mësim 
praktik, plotësues apo i rastësishëm;  

1.7. Aftësimi praktik i nxënësve ose aftësimi alternues - aftësim sistematik, 
afatgjatë me periudha të ndryshme kohore në vendin e punës dhe në një 
institucion arsimor apo qendër aftësimi;  

1.8. Mësimi teorik - formë e të mësuarit përmes së cilës nxënësit kuptojnë dhe 
përvetësojnë teoritë, parimet dhe informatat relevante për një lëndë të 
posaçme ose teori praktike për specifikat e punës;  

1.9. Mësimi praktik - mënyra nëpërmjet së cilës nxënësit zhvillojnë të kuptuarit 
e tyre mbi zbatimin dhe përdorimin e shkathtësive dhe mënyrën e 
funksionimit të mjeteve dhe pajisjeve, për zbatimin e njohurive të tyre;  

1.10. Informim, këshillim dhe orientim - vargu i aktiviteteve të projektuara për 
të ndihmuar individët në marrjen e vendimeve arsimore, profesionale ose 
personale dhe zbatimin e tyre para dhe pas hyrjes së tyre në tregun e punës. 
Orientimi dhe këshillimi mund të ofrohet në shkollë, qendrat e trajnimit, 
qendrat e punës, vendin e punës, komunitet apo në vende tjera;  

1.11. Ndërmarrja - subjekt afarist që është i regjistruar në bazë të ligjit në fuqi;  
1.12. Arsim apo aftësim me periudha të kombinuara – arsimi që realizohet në 

një institucion arsimor apo qendër aftësimi dhe në vendin e punës;  
1.13. Kandidati - është çdo person, që kërkon të certifikohet për të arriturat në mësim 

të përvetësuara qoftë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose atij informal;  
1.14. Mësimdhënësi i AAP-së - personi i licencuar, i angazhuar në dhënien e 

mësimit teorik dhe praktik në institucionet e akredituara dhe licencuara të 
arsimit dhe aftësimit profesional;  

1.15. Instruktori profesional – specialist i punës, puna e të cilit mund të 
korrespondojë me atë të mësimdhënësit në aspektin praktik në institucionet 
e arsimit profesional;  

1.16. Partnerë social - asociacionet e punëdhënësve dhe sindikatat që formojnë 
të dy anët e dialogut social;  

1.17. Certifikatë /Diplomë - dokument që jepet pas përfundimit të plotë të 
programit të arsimit;  

1.18. Kualifikimi – njohje zyrtare e të arriturave, me të cilin njihet përfundimi i 
arsimit ose aftësimit, ose realizimi i kënaqshëm në një test ose provim;  

1.19. Certifikimi i rezultateve mësimore - proces i njohjes së të arriturave të 
kandidatëve për kualifikim nëpërmjet dhënies së certifikatës ose diplomës.  

1.20. Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK) - mekanizëm kombëtar për 
klasifikimin e kualifikimeve të dhëna brenda sistemit kombëtar të 
kualifikimeve, sipas grupit të kriterit që përcaktojnë nivelet dhe llojet e 
rezultateve të mësimit;  
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1.21. Kompetenca - aftësia për ti kryer aktivitetet kundrejt standardeve të 
kërkuara duke përdorur njohuri të duhura praktike dhe teorike, shkathtësi 
kreative dhe praktike;  

1.22. Standardet - tregues të matshëm të të arriturave që caktohen sipas kritereve 
kualitative ose kuantitative dhe duhet të arrihen nga kandidatët që duan të 
kualifikohen;  

1.23. Standardet e profesionit – njësi për të matur shkallën deri në të cilën një 
individ mund të përmbushë kërkesat për realizim në një profesion të veçantë 
ose grup profesionesh me qëllim që të hyjë ose përparojë në kuadër të një 
profesioni ose fushe përkatëse profesionale. Ato caktohen në nivel kombëtar 
për individët e punësuar që punojnë brenda një profesioni ose fushe 
profesionale të veçantë,si dhe ofrojnë bazën për zhvillimin e kurrikulit 
profesional dhe vlerësimit;  

1.24. Profili - referon në formulimet e kërkesave të mësimit për profesionin ose 
grupin profesional, në të cilat bazohet kurrikuli dhe përfshinë standardet 
profesionale për profesionin ose grupin e profesioneve;  

1.25. Nivelet e kualifikimit - nivele të caktuara brenda hierarkisë së Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve - nivelet dallohen sipas rritjes së 
ndërlikueshmërisë, thellësisë dhe pavarësisë në të mësuar;  

1.26. Vlerësimi i rezultateve mësimore – u referohet proceseve, përfshirë 
provimet dhe testet, që shfrytëzohen për të mbledhur, interpretuar dhe 
vlerësuar dëshminë në mësim të individit - vlerësimi për kualifikime mund 
të kryhet vetëm nga institucionet ose organet e aprovuara nga AKK për këtë 
qëllim dhe të njohura si organe të vlerësimit;  

1.27. Krediti - vlerë numerike që i jepet kualifikimit ose pjesëve të kualifikimit, 
dhe që paraqet vëllimin e të mësuarit të nevojshëm për të arritur 
kualifikimin ose një pjesë të kualifikimit;  

1.28. Njohja e mësimit paraprak – procesi i vlerësimit të njohurive, 
shkathtësive ose kompetencave më të gjëra, të cilat një individ i ka arritur 
më herët, nëpërmjet mësimit formal, joformal ose informal. Kjo njohuri 
praktike do të shfrytëzohej për ti dhënë mundësi individit që të avancohet 
ose të lirohet për një pjesë të kursit ose kredisë drejt kualifikimit;  

1.29. Sigurimi i cilësisë - proces përmes të cilit mirëmbahet cilësia dhe 
pajtueshmëria e standardeve të kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit;  

1.30. Akreditimi - proces përmes të cilit Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve 
(AKK), përcakton institucionet që vlerësojnë kandidatët dhe lëshojnë 
certifikata dhe diploma (organet e vlerësimit) dhe çdo organ tjetër që kryen 
funksione të tjera në emër të AKK. Institucionet dhe organet e akredituara 
do të jenë objekt i monitorimit dhe auditimit nga AKK;  

1.31. Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe për të Rritur 
(KAAPRr) – është organ këshillëdhënës i themeluar nga Ministria 
përkatëse për Arsim;  

1.32. Agjencioni për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe për të Rritur 
(AAAPRr) – është institucion i themeluar nga Qeveria që ka për qëllim 
mbikëqyrjen dhe zhvillimin e arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të 
rritur;  
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1.33. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) - është agjenci e themeluar 
me Ligjin për Kualifikime Kombëtare;  

1.34. MASHT – Ministria përkatëse për Arsim, Shkencë dhe Teknologji;  
1.35. MPMS – Ministria përkatëse për Punë dhe Mirëqenie Sociale.  

 
Neni 3 

Parimet e arsimit dhe aftësimit profesional 
 
1. Parimet e arsimit dhe aftësimit profesional (në tekstin e mëtejmë AAP) janë:  

1.1. gjithëpërfshirja;  
1.2. qasja, transferi dhe progresi;  
1.3. mësimi teorik dhe i praktikës profesionale;  
1.4. nevojat e tashme dhe të ardhshme të Ekonomisë;  
1.5. mbështetja e zhvillimit të karrierës si pjesë e integruar e procesit të të 

mësuarit gjatë gjithë jetës.  
 

Neni 4 
Fushëveprimtaritë e arsimit dhe aftësimit profesional 

 
1. Fushëveprimaritë e arsimit dhe aftësimit profesional janë:  

1.1. zhvillimi i kompetencave dhe aftësimi për punësim të individëve në 
përputhje me profesionin dhe karrierën e tyre sipas kërkesave të tregut të 
punës;  

1.2. krijimi i kulturës së përgjithshme dhe profesionale në pajtim me parimet e 
arsimimit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimet ekonomike, shkencore dhe 
teknologjike;  

1.3. njohja e kompetencave të individëve bazuar në standardet e profesioneve të 
nivelit përkatës.  

 
Neni 5 

Themelimi dhe puna e institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional (IAAP) 
 
1. IAAP mund të jenë publike, private dhe publiko-private apo OJQ.  
2. IAAP themelohen dhe licencohen sipas legjislacionit në fuqi.  
3. Avancimi, autonomia dhe funksionimi i institucioneve të AAP-së rregullohet me 

akt nënligjor, të propozuar nga Ministria përkatëse për Arsim dhe të aprovuar nga 
Qeveria.  

4. Numri i nxënësve, me module dhe kualifikime të AAP-së, resurset, infrastruktura 
shkollore, mësimdhënësit, personeli tjetër, siguria e nxënësve dhe e atyre që 
aftësohen dhe që realizojnë pjesën e arsimit dhe aftësimit jashtë objekteve, do të 
rregullohen me akte nënligjore, të propozuar nga Ministria përkatëse për Arsim 
dhe të aprovuar nga Qeveria.  
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Neni 6 
Kualifikimet dhe modulet e arsimit dhe aftësimit profesional 

 
1. Institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional formal, ofrojnë kualifikime dhe 

module të niveleve 3, 4 dhe 5 sipas Ligjit nr.03/L-060 për Kualifikime Kombëtare.  
2. Institucionet tjera të arsimit dhe aftësimit profesional ofrojnë kualifikime dhe 

module në nivelin 1,2,3,4,5 sipas Ligjit nr.03/L-060 për Kualifikime Kombëtare.  
3. Llojet e kualifikimeve janë:  

3.1. kualifikimet dhe modulet e arsimit formal që korrespondojnë me klasat 10, 
11 dhe 12 duhet të jenë në pajtim me KKK sipas Ligjit nr.03/L-060 për 
Kualifikime Kombëtare për arsimin profesional;  

3.2. kualifikimet dhe modulet e arsimit postsekondar që i takojnë nivelit 5 të 
KKK që janë profesionale apo akademike ofrohen edhe nga institucionet e 
arsimit dhe aftësimit profesional. Emërtimi dhe funksionimi i tyre 
rregullohet me akte nënligjore;  

3.3. orientimi dhe këshillimi për karrierë duhet të jenë pjesë integrale e të gjitha 
programeve të ofruara nga institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional;  

3.4. në IAAP lejohet zbatimi i formave duale të arsimit dhe aftësimit profesional 
në të cilin aftësimi praktik dhe përvoja realizohet në ndërmarrje, duke 
kontraktuar ndërmarrjet. Kushtet dhe kriteret që drejtojnë dispozitat e tilla 
rregullohen me akt nënligjor.  

 
Neni 7 

Veprimtaria ekonomike e institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional 
 
1. Veprimtaria ekonomike e IAAP është ofrimi i shërbimeve profesionale, prodhimit, 

shitjes dhe veprimtarive tjera me të cilat përparohen dhe kontribuojnë në cilësinë e 
arsimit dhe aftësimit profesional.  

2. Kushtet dhe kriteret për veprimtarinë ekonomike të IAAP, rregullohen me akt 
nënligjor.  

 
Neni 8 

Nivelet e kualifikimeve 
 
Nivelet e kualifikimeve përcaktohen me Ligjin nr.03/L-060 për Kualifikimet 
Kombëtare dhe Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. 
 

Neni 9 
Dokumentet 

 
1. Certifikimi i të arriturave të nxënësve brenda sistemit të arsimit dhe aftësimit 

profesional rregullohet sipas legjislacionit në fuqi.  
2. Nxënësit pas përfundimit të niveleve të arsimit dhe aftësimit profesional për 

nivelet gjegjëse të kualifikimeve, certifikohen në përputhje me legjislacionit në 
fuqi.  
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Neni 10 
Regjistrimi i institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional 

 
1. MASHT-i mban regjistrin e IAAP, ndërsa ministritë tjera mbajnë vetëm regjistrat e 

IAAP të themeluara nga to.  
2. IAAP, të cilat lëshojnë kualifikime me njohje kombëtare akreditohen nga 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.  
3. IAAP mbajnë statistikat për nxënësit e certifikuar dhe të diplomuar që sistemohen 

në tregun e punës.  
 

Neni 11 
Kurrikula 

 
1. Kurrikulat për arsimin dhe aftësimin profesional zhvillohen në pajtim me 

standardet relevante të profesionit, arsimit dhe kualifikimeve.  
2. Kurrikulat zhvillohen në harmoni me kërkesat e tregut dhe me përfshirjen e 

partnerëve social.  
3. Emërtimet e profesioneve që përdoren nga MASHT duhet të marrin si bazë 

klasifikimin e profesioneve.  
4. Ministria e Punës dhe partnerët tjerë social bëjnë analizën e nevojave të tregut të 

punës dhe mbështesin MASHT-in, në planifikimin e kërkesave për arsim dhe 
aftësim profesional.  

5. Ministria e Punës në bashkëpunim me Agjencionin e Statistikave të Kosovës janë 
përgjegjëse për klasifikimin e profesioneve.  

6. Programi arsimor përbëhet prej:  
6.1. pjesës së përgjithshme teorike;  
6.2. pjesës profesionale teorike;  
6.3. modulet e praktikës profesionale.  

 
Neni 12 

Standardet e profesionit 
 
1. Standardet e profesionit zhvillohen në bashkëpunimin me MASHT-in, AKK, 

MPMS, ministritë tjera relevante dhe partnerët social.  
2. Standardet e profesionit miratohen nga KAAPRr.  
3. Verifikimin e standardeve profesionale e bën AKK.  
4. Vlerësimi i të arriturave të nxënësve bazohet në standardet e kualifikimit për 

profilin e caktuar.  
 

Neni 13 
Agjencioni për arsim dhe aftësim profesional dhe për të rritur 

 
1. Me propozim të MASHT, Qeveria themelon Agjencionin për arsim dhe aftësim 

profesional dhe për të rritur (AAAPRr):  
2. AAAPRr është përgjegjëse për:  
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2.1. administrim dhe udhëheqje të Institucioneve të arsimit dhe aftësimit 
profesional dhe për të rritur (IAAPRr) lidhur me burimet financiare, 
njerëzore, objekteve ndërtimore dhe infrastrukturës të të gjitha 
institucioneve publike të AAP nën administrimin e vet rregullativ;  

2.2. nën mbikëqyrjen e AAAPRr përgjegjësitë relevante të IAAPRr do t'u barten 
gradualisht shkollave duke u bazuar në kapacitetet e tyre;  

2.3. koordinimin e studimeve lidhur me arsimin dhe aftësimin profesional dhe të 
rriturve;  

2.4. koordinimin e projekteve ndërkombëtare;  
2.5. përfshirjen e partnerëve social në arsimin dhe aftësimin profesional dhe të 

rriturve;  
2.6. pjesëmarrjen e institucionalizuar të sektorit privat dhe partnerëve social në 

arsimin dhe aftësimin profesional dhe të rriturve;  
2.7. mbikëqyrë dhe koordinon zhvillimin e standardeve të profesionit.  

3. Struktura dhe funksionimi i AAAPRr përcaktohet me akt nënligjor.  
4. Agjencioni drejtohet nga Këshilli drejtues.  
 

Neni 14 
Këshilli për arsimin dhe aftësimin profesional dhe për të rritur 

 
1. MASHT themelon Këshillin për arsimin dhe aftësimin profesional dhe për të rritur 

(KAAPRr) me qëllim që të këshillojë për politikat e zhvillimit.  
2. KAAPRr, është organ këshillëdhënës për MASHT, dhe funksionimi i këtij këshilli 

përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHT.  
3. Mjetet financiare për punën e KAAPRr do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, i 

ndarë për MASHT-in.  
4. Punët administrative për nevoja të KAAPRr, i kryen Departamenti përkatës brenda 

MASHT-it.  
5. KAAPRr mund të themelojë komitete profesionale të përhershme dhe grupe 

punuese të përkohshme për të ndërmarrë aktivitete të veçanta, që mund të përfshijë 
mësimdhënësit, përfaqësuesit e partnerëve social dhe organizatave të bartësve të 
tjerë, profesionistët e sektorit dhe të tjerë, si dhe ekspertët shkencor në pajtim me 
rregulloret e nxjerra për punën e këtij këshilli.  

6. KAAPRr miraton standardet e profesionit.  
7. KAAPRr, nxjerr rregulloren për administrimin e punës së vet.  
 

Neni 15 
Përbërja e Këshillit për arsimin dhe aftësimin profesional dhe për të rritur 

 
1. KAAPRr, përbëhet prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve duke përfshirë kryetarin. 

KAAPRr e përbëjnë përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ministritë tjera 
relevante, AKK, AAAPRr, Odën Ekonomike të Kosovës dhe partnerët socialë.  

2. Anëtarët e KAAPRr emërohen nga institucionet përkatëse me kërkesë të MASHT-
it.  

3. Kryetari i KAAPRr zgjedhet nga anëtarët e KAAPRr sipas rregullores së punës.  
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4. Mandati i KAAPRr dhe i kryetarit zgjat tri (3) vite me mundësi rizgjedhje edhe për 
një mandat.  

 
Neni 16 

Puna e Këshillit të arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të rritur 
 
1. KAAPRr, këshillon MASHT-in në orientimin e përgjithshëm për politikën e 

arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimin e të rriturve në Kosovë.  
2. KAAPRr, do të rishikojë çështjet e zhvillimit të arsimit dhe aftësimit profesional, 

do të jep këshilla, propozime dhe rekomandime të MASHT-it, përfshirë 
propozimet për ligjet dhe dokumentet tjera zyrtare lidhur me arsimin profesional. 
Gjithashtu, do të sigurojë një forum gjithëpërfshirës për harmonizimin e politikave 
dhe qasjeve përgjatë tërë sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional, nëpërmjet 
angazhimit të partnerëve social dhe bartësve të tjerë me interes.  

3. KAAPRr, do të ofrojë këshilla dhe rekomandojë profilet për aprovim në të cilat 
duhet të bazohen programet e arsimit dhe aftësimit profesional, standardet për çdo 
profil, përmbajtjen profesionale të planprogramit për këto profile dhe kualifikimet 
profesionale, që duhet të përfshihen brenda kornizës së kualifikimeve. Gjithashtu, 
rekomandon librat shkollor dhe materialet mësimore për shfrytëzim në programet e 
tilla.  

4. KAAPRr, kryen edhe aktivitete të tjera që janë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
 

Neni 17 
Bashkëpunimi me partnerët e arsimit dhe aftësimit profesional 

 
MASHT, me ministritë tjera, partnerët tjerë të AAP, komunat, dhe partnerët social, 
lidhin marrëveshje të bashkëpunimit me ndërmarrjet, qendrat e aftësimit, me qëllim të 
realizimit të interesave të përbashkëta në krijimin e lidhjeve në mes institucioneve 
arsimore, aftësuese dhe tregut të punës. 
 

Neni 18 
Sigurimi i cilësisë në arsimin dhe aftësimin profesional 

 
1. IAAP, përgatit raportet vjetore të vetëvlerësimit bazuar në kriteret e përcaktuara 

nga AKK.  
2. Raportet e vetëvlerësimit duhet të publikohen dhe të jenë transparente.  
3. Inspektimi i jashtëm kryhet nga inspektorët e MASHT-it.  
4. Rregullimi i dhënies së kualifikimeve përcaktohet në bazë të nenit 15 të Ligjit për 

Kualifikimet Kombëtare.  
5. Akreditimi i institucioneve për vlerësim përcaktohet në bazë të nenit 16 të Ligjit 

për Kualifikimet Kombëtare.  
6. Sigurimi i cilësisë së vlerësimit realizohet nga AKK bazuar në Ligjin për 

Kualifikimet Kombëtare. 
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Neni 19 
Organizimi dhe planifikimi i procesit arsimor 

 
Organizimi dhe planifikimi i procesit në arsimin dhe aftësimin profesional rregullohet 
me akt nënligjor. 
 

Neni 20 
 

Zyra për bashkëpunim të ekonomisë me arsimin dhe aftësimin profesional 
(ZBEAAP) 

 
1. ZBEAAP koordinon bashkëpunimin në mes ekonomisë, në të gjitha çështjet e 

AAP.  
2. ZBEAAP vepron në kuadër të MASHT dhe përfaqësohet nga ministritë përkatëse 

dhe partnerët social.  
3. Përbërja, funksionimi dhe detyrat e ZBEAAP do të përcaktohen me një akt 

nënligjor.  
 

Neni 21 
Komisioni i Institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional për provimin 

përfundimtar 
 
1. Për mbajtjen e provimit të një profesioni specifik në institucionet e arsimit 

profesional ngriten komisionet e provimeve nga Këshilli i IAAP.  
2. Komision i provimeve përbëhet nga tre (3) anëtarë:  

2.1. një (1) përfaqësues i punëdhënësve;  
2.2. dy (2) mësimdhënës të institucionit të arsimit profesional.  

3. Emërimi i përfaqësuesve të punëdhënësve bëhet në bashkëpunim me ZBEAAP 
pasi të bëhet kërkesë nga institucioni i arsimit profesional.  

4. Anëtarët e komisionit për fushat profesionale të provimit duhet të jenë të përshtatshëm 
me profilet e fushës përkatëse për të bashkëvepruar në çështjet e provimeve.  

5. Implementimi i provimeve dhe vlerësimi i rezultateve mësimore duhet të 
rregullohet me një akt nënligjor.  

 
Neni 22 

Këshilli drejtues 
 
1. Çdo institucion i AAP publik arsimor dhe aftësues duhet të ketë këshillin drejtues.  
2. Përbërja, funksionimi, detyrat, mandati dhe përfaqësimi i Këshillit drejtues 

rregullohen me një akt nënligjor.  
 

Neni 23 
Personeli udhëheqës 

 
Drejtori dhe zëvendësdrejtori i institucionit të AAP zgjedhet sipas Ligjit nr. 03/L-068 
për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe duhet të jenë me përgatitje 
profesionale të profileve përkatëse të institucionit. 
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Neni 24 
Personeli mësimdhënës 

 
1. Programet e arsimit dhe aftësimit profesional i zbatojnë:  

1.1. mësimdhënësit e lëndëve/ moduleve të përgjithshme;  
1.2. mësimdhënësit e lëndëve moduleve profesionale;  
1.3. mësimdhënësit e mësimit/ moduleve praktike;  
1.4. instruktorët/trajnerët e moduleve praktike;  
1.5. bashkëpunëtorët profesional;  
1.6. këshilltarët për udhëzime në karrierë.  

2. Personeli mësimdhënës i cili duhet ti zbatoj programet brenda institucionit 
profesional, duhet të posedojë kualifikime adekuate profesionale. Kjo rregullohet 
përmes normativit të cilin e harton MASHT-i.  

3. Orët e punës së personelit të punësuar në institucionet që i zbatojnë programet për 
arsim dhe aftësim profesional do të rregullohen me akt nënligjor.  

 
Neni 25 

Programet për kualifikime dhe rikualifikim 
 
Programet për kualifikime dhe rikualifikim për drejtorë, zëvendësdrejtorë dhe 
personelin mësimdhënës në institucionet që ofrojnë programe të arsimit dhe aftësimit 
profesional, do ti validoj dhe akreditoj AKK sipas këshillave nga KAAPRr. 
 

Neni 26 
Kushtet e regjistrimit për kualifikime dhe module profesionale të arsimit 

profesional 
 
1. Regjistrimi për kualifikime dhe module i arsimit profesional është i hapur për 

personat që plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj.  
2. Kualifikimet dhe modulet e arsimit të mesëm të lartë profesional, janë të hapura 

për personat që kanë kryer arsimin e detyrueshëm ose kualifikimet ekuivalente me 
të.  

3. Kriteret që udhëzojnë regjistrimin për të gjitha kualifikimet dhe modulet e arsimit 
profesional rregullohen me KKK.  

 
Neni 27 

Regjistrimi i shtetasve të huaj 
 
Shtetasi i huaj ose personi pa shtetësi mund të regjistrohet në AAP sipas procedurave të 
parapara nga MASHT-i dhe ministritë tjera relevante. 
 

Neni 28 
Konkursi 

 
1. Regjistrimi i nxënësve në shkolla profesionale publike bëhet nëpërmjet konkursit 

të shpallur nga MASHT-i, pas planifikimit i cili bazohet në hulumtimin për 
zhvillimin ekonomik në atë rajon, të kryera nga komuna.  
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2. Për regjistrimin e kandidatëve (të rriturve) në shkollat e AAP-së, komuna mund të 
shpall konkursin për vendet e lira sipas kualifikimeve të validuara më parë nga 
AKK, pas planifikimit i cili bazohet në hulumtimin për zhvillimin ekonomik në atë 
rajon, të kryer nga komuna.  

 
Neni 29 

Vlerësimi i nxënësve/kandidatëve 
 
1. Vlerësimi dhe verifikimi i njohurive dhe shkathtësive do të përcaktojë suksesin e 

nxënësve drejt përmbushjes së kërkesave të kualifikimit dhe moduleve të arsimit 
profesional. Vlerësimi mbështetet në standardet e publikuara për profilin përkatës 
sipas nivelit të KKK dhe rezultatet e pritshme të të nxënit sipas Kornizës së 
Kurrikulumit të Kosovës.  

2. Verifikimi dhe vlerësimi i dijes dhe shkathtësive jetësore përfshinë lëndë të 
caktuara, gjegjësisht pjesë tjera të programit mësimor dhe bëhet në forma dhe 
metoda adekuate.  

3. Provimi përfundimtar për modulet e praktikës për nxënësit në punëtori/ndërmarrje, 
realizohet sipas këtij ligji dhe përcaktohet me akt nënligjor.  

4. Mësimdhënësi është i obliguar që t’a informojë nxënësin lidhur me rezultatet e 
arritura në vlerësim.  

5. Organizimi i vlerësimit të arritshmërisë për personat me aftësi të kufizuara u 
përshtatet nevojave të tyre.  

 
Neni 30 
Kreditë 

 
1. Njohja e rezultateve të arritjes së mësimit bëhet përmes kredive.  
2. Një kredi është e barabartë me dhjetë (10) orë të mësimit.  
 

Neni 31 
Rregullat e sjelljes së nxënësit 

 
1. Rregullat e sjelljes së nxënësit përcaktohen me kodin e mirësjelljes.  
2. Rregullat e kodit të mirësjelljes për nxënës i nxjerr MASHT-i me akt nënligjor.  
 

Neni 32 
Evoluimi i sistemit 

 
1. Evaluimi i sistemit të AAP mund të bëhet me kërkesën e:  

1.1. MASHT;  
1.2. MPMS dhe ministrive tjera;  
1.3. KAAPRr;  
1.4. AKK;  
1.5. Me kërkesë të përbashkët të së paku dy (2) partnerëve social.  

2. Procesi i evoluimit, përfshirë zgjedhjen e vlerësuesit, duhet të ndërmerret në atë 
mënyrë që siguron pavarësinë nga influenca politike apo institucionale.  
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3. Rregullat e punës për një evoluim të tillë duhet të bazohen në legjislacionin e AAP 
dhe KKK dhe / ose vendosen me një marrëveshje të përbashkët në mes të 
MASHT-it, MPMS dhe ministrive tjera.  

4. Raporti dhe rekomandimet duhet të jenë publike.  
 

Neni 33 
Burimet e financimit 

 
1. Programet e arsimit dhe aftësimit profesional publik, financohen nga Buxheti i 

Kosovës dhe burime të tjera.  
2. Gjatë caktimit të buxhetit për institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional do të 

merren parasysh kërkesat e veçanta të programeve të arsimit dhe aftësimit 
profesional lidhur me pajisjet materiale dhe shpenzimet tjera për aftësim praktik.  

3. IAAP, duhet të kenë kodin e vet buxhetor për shkak të specifikave të veçanta që 
kanë bizneset/ndërmarrjet në të cilat zhvillohet mësimi praktik duhet të stimulohen 
(ulen taksat) nga Qeveria.  

4. Institucionet publike të arsimit dhe aftësimit profesional mund të sigurojnë mjete 
plotësuese financiare nga aktivitetet programore, të shërbimeve, donacioneve, 
dhuratave, testamenteve dhe burimeve tjera të lejuara me ligj.  

5. Institucionet publike të AAP që realizojnë kurse jashtë atyre të financuara nga 
buxheti i Kosovës, nëse janë të akredituara nga AKK dhe paraqesin detyrimin e 
pagesës në pajtim me rregulloren e përpiluar nga MASHT-i dhe ministritë tjera.  

6. Programet e arsimit dhe aftësimit profesional duhet të krijojnë mekanizma të tjerë 
të financimit nga MASHT-i, ministritë tjera dhe partnerët tjerë.  

 
Neni 34 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
1. Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë nxjerr akte nënligjore brenda një 

(1) viti për zbatimin e këtij ligji si dhe për çështjet tjera që nuk janë në kundërshtim 
me këtë ligj.  

2. Dispozitat e Ligjit për Arsimin Parauniversitar dhe Ligjit për Arsimin e të Rriturve, 
janë të zbatueshme në arsimin dhe aftësimin profesional formal, nëse me këtë ligj 
nuk parashihet ndryshe.  

3. Dispozitat e Ligjit për Arsimin e Lartë janë të zbatueshme në institucionet e AAP-
së, nëse janë në pajtim me dispozitat e Ligjit për Kualifikimet Kombëtare, për 
nivelin e pestë të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.  

4. Nenet 13, 14, 16, 20, 24, 28, 29 dhe 32 fillojnë së zbatuari nga 1 shtatori i vitit 
2016, po qe se krijohen kushtet financiare dhe pas një vlerësimi ekzakt të kostos 
financiare të periudhës vijuese.  

 
Neni 35 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Aktet nënligjore nga ky ligj nxirren më së largu në afat prej një (1) viti nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji. 
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Neni 36 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji nr. 02/L-042 për Arsimin dhe 
Aftësimin Profesional si dhe të gjitha dispozitat tjera që janë në kundërshtim me këtë 
ligj. 
 

Neni 37 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-138 
28 shkurt 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-006-2013, datë 18.03.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 26 MARS 2013, 
PRISHTINË 



 
Ligji Nr. 03/L-060 për kualifikimet kombëtare 

 903 

LIGJI Nr. 03/L-060 
PËR KUALIFIKIMET KOMBËTARE 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme............................................................................................................... 903 
Kreu II: Korniza kombëtare e kualifikimeve (KKK).................................................................................. 906 
Kreu III: Themelimi i AKK........................................................................................................................ 907 
Kreu IV: Funksionet e AKK ...................................................................................................................... 909 
Kreu V: Akreditimi dhe përgjegjësitë e institucioneve të vlerësimit .......................................................... 910 
Kreu VI: Zbatimi........................................................................................................................................ 911 
Kreu VII:.................................................................................................................................................... 911 
Kreu VIII: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare.................................................................................... 912 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të rregullimit ligjor të sistemit tё kualifikimeve kombëtare në të gjitha 
nivelet e arsimit dhe aftësimit formal dhe joformal, 
 
Miraton  

 
LIGJ PËR KUALIFIKIMET KOMBËTARE 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe objektivat e ligjit 

 
1. Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Sistemit Kombëtar të Kualifikimeve, që bazohet 

në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), të rregulluara nga Autoriteti 
Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). 

2. Objektivat e ligjit janë: 
2.1. të përmirësojë njohjen e kualifikimeve në të gjitha nivelet e arsimit dhe 

aftësimit formal dhe joformal; 
2.2. të sigurojë se kualifikimet përmbushin nevojat e tregut të punës, ekonomisë 

dhe shoqërisë; 
2.3. të rregullojë kualifikimet, vlerësimin dhe certifikimin, në bazë të cilësisë 

dhe standardeve; 
2.4. të përmirësojë qasjen në vlerësim dhe njohjen e mësimit paraprak; 
2.5. të bëjë sistemin e kualifikimeve fleksibil dhe transparent; 
2.6. të përmirësojë mundësitë për përmirësim dhe transferimin për të gjithë. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
Në këtë ligj emërtimet e mëposhtme, kanë këto kuptime:  
“Akreditimi” nënkupton procesin përmes të cilit Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve 
(AKK), i themeluar me këtë ligj, pёrcakton institucionet që vlerësojnë kandidatët dhe 
lëshojnë certifikata dhe diploma (institucionet e vlerësimit) dhe çdo organ tjetër që 
kryen funksione të tjera në emër të AKK. Institucionet e akredituara duhet të jenë 
objekt i monitorimit dhe auditimit nga AKK. 
“Aprovimi” nënkupton procesin përmes të cilit Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, i 
themeluar me këtë ligj, njeh kualifikimet. Aprovimi jepet për një periudhë të caktuar 
dhe në fund të kësaj periudhe, kualifikimi duhet ti nënshtrohet riaprovimit. 
“Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)” është agjenci e themeluar për të 
zhvilluar kornizën kombëtare të kualifikimeve dhe për të rregulluar sistemin kombëtar 
të kualifikimeve. 
“Arsimi formal” nënkupton programet e aprovuara të arsimit, që ofrohen në 
institucionet e licencuara të arsimit dhe që përdorin planprogramin, që nxirret nga 
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT). 
“Arsimi joformal” i referohet të nxënit tjetër, jashtë atij që ofrohet nëpërmjet 
programeve të përshkruara në përkufizimin “arsimi formal” në këtë ligj.  
“Arsimi informal” është të nxënit, që rezulton nga aktivitetet e jetës së përditshme të 
ndërlidhura me punën, familjen apo kohën e lirë.  
“Arsimi parauniversitar” aludon në programet shkollore të MASHT-it, që 
rregullohen me Ligjin mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm (2002/19) dhe Ligji mbi 
Arsimin dhe Aftësimi Profesional (02/L42, 2006).  
“Arsimi i lartë” nënkupton nivelet e arsimit të rregulluara nga Ligji për Arsimin e 
Lartë (2003/14).  
“Certifikata” është një dokument zyrtar, që dëshmon përfundimin e një kursi, 
programi të arsimit ose aftësimit ose përmbushjen e kërkesave nga një individ për 
kualifikim si dhe evidenton përfundimin e pjesshëm të një kualifikimi. 
“Certifikimi” është procesi i njohjes së të arriturave të kandidatëve për kualifikim 
nëpërmjet dhënies së certifikatës ose diplomës.  
“Diploma” nënkupton dokumentin që jepet pas përfundimit të një programi ekstensiv 
të arsimit. 
“Kandidati” për kualifikim, është çdo person, që kërkon të certifikohet për të arriturat 
në mësim të përvetësuara qoftë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose atë informal. 
“Korniza Evropiane e Kualifikimeve” (KEK) aludon në kornizën e Bashkimit 
Evropian, që ofron pikë të përbashkët referimi për nivelet dhe përshkrimet e 
kualifikimit, duke mundësuar ndërlidhjen dhe komunikimin në mes të kornizave të 
ndryshme kombëtare. 
“Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK)” është mekanizëm kombëtar për 
klasifikimin e kualifikimeve të dhëna brenda sistemit kombëtar të kualifikimeve sipas 
një grupi të kritereve që përcaktojnë nivelet dhe llojet e rezultateve të mësimit – ligji 
propozon kornizën kombëtare të kualifikimeve për Kosovën, që do të jetë e 
krahasueshme me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve, këtej e tutje në ligj përmendet 
si “kornizë”. 
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“Krediti” është një vlerë numerike që i jepet kualifikimit ose pjesëve të kualifikimit, 
dhe që paraqet vëllimin e të mësuarit të nevojshëm për të arritur kualifikimin ose një 
pjesë të kualifikimit. Kreditë mund të akumulohen gjatë një kualifikimi ose mund të 
transferohen në mes kualifikimeve ose sistemeve të kualifikimit. 
“Kompetenca” është aftësia për t’i kryer aktivitetet kundrejt standardeve të kërkuara 
duke përdorur njohuri të duhura praktike dhe teorike, shkathtësi kreative dhe praktike.  
“Kualifikimi” është njohje zyrtare e të arriturave, me të cilin njihet përfundimi i 
arsimit ose aftësimit, ose realizimi i kënaqshëm në një test ose provim.  
“Mësimi gjatë gjithë jetës” përfshin të gjitha aktivitetet e mësimit, që realizohen gjatë 
tërë jetës për zhvillimin e njohurive, kompetencave dhe kualifikimeve.  
“Nivelet” e kualifikimit, janë nivele të caktuara brenda hierarkisë së Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve – nivelet dallohen sipas rritjes së ndërlikueshmërisë, 
thellësisë dhe pavarësisë në të mësuar.  
“Njohja e mësimit paraprak” nënkupton procesin e vlerësimit të njohurive, 
shkathtësive ose kompetencave më të gjëra, të cilat një individ i ka arritur më herët, 
nëpërmjet mësimit formal, joformal ose informal. Kjo njohuri praktike do të 
shfrytëzohej për ti dhënë mundësi individit që të avancohet ose të lirohet për një pjesë 
të kursit ose kredisë drejt kualifikimit. 
“Pajtueshmëria” nënkupton pajtimin me kërkesat, që caktohen me këtë ligj dhe me 
rregulloret e nxjerra nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. 
“Partnerët social” janë organizatat që përfaqësojnë në mënyrë kolektive punëdhënësit 
dhe punëtorët. 
“Përshkruesit e nivelit” janë sqarim i kritereve, që përshkruajnë rezultatet e mësimit 
për përcaktimin e nivelit të kualifikimit. 
“Progresi dhe transferimi” aludon në veprimin e kalimit nga një nivel në nivelin 
tjetër të kualifikimit, brenda hierarkisë së niveleve ose të transferimit të mësimit prej 
një fushe në fushën tjetër të nivelit të njëjtë.  
“Sigurimi i cilësisë” nënkupton procesin përmes të cilit mirëmbahet cilësia dhe 
pajtueshmëria e standardeve të kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit. 
“Sistemi i kualifikimeve” nënkupton sistemin e plotë brenda të cilit jepen dhe 
certifikohen kualifikimet, që përfshijnë kornizën kombëtare të kualifikimit dhe 
dispozitat ligjore për rregullimin e dhënies së kualifikimeve.  
“Standardet” janë tregues të matshëm të të arriturave, që caktohen sipas kritereve 
kualitative ose kuantitative dhe duhet të arrihen nga kandidatët, që duan të 
kualifikohen. 
“Vlerësimi” nënkupton proceset, përfshirë provimet dhe testet, që shfrytëzohen për të 
mbledhur, interpretuar dhe vlerësuar dëshminë në mësim të individit. Vlerësimi për 
kualifikime mund të kryhet vetëm nga institucionet ose organizatat e aprovuara nga 
AKK për këtë qëllim dhe të njohura si institucione të vlerësimit. 
 

Neni 3 
Fushëveprimtaria e këtij ligji 

 
1. Ky ligj rregullon zhvillimin, mbarëvajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve 

dhe dhënien e kualifikimeve.  
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2. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, i themeluar me dispozitat e këtij ligji, krijon 
dhe kujdeset për kornizën gjithëpërfshirëse të kualifikimeve. 

3. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve i krijuar sipas dispozitave të këtij ligji 
rregullon edhe dhënien e kualifikimeve brenda Kornizës, me përjashtim të 
kualifikimeve të cilat rregullohen me dispozitat e Ligjit për Arsimin e Lartë dhe 
kualifikimet që rregullohen saktësisht edhe me dispozitat e ligjeve tjera.  

 
KREU II 

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE (KKK) 
 

Neni 4 
Shtrirja dhe struktura e KKK 

 
1. KKK, e krijuar me dispozitat e këtij ligji duhet të përfshijë të gjitha llojet dhe 

nivelet e kualifikimeve dhe certifikimeve në kuadër të një strukture prej disa 
nivelesh.  

2. Progresi prej një niveli në nivelin tjetër caktohet nëpërmjet rritjes së kompleksitetit 
dhe kërkesave të rezultateve të mësimit, të përkufizuara sipas njohurive, 
shkathtësive dhe kompetencave më të gjera.  

3. Kualifikimet e aprovuara për përfshirje në kornizë, kanë vlerat e kredive dhe 
hartohen në atë mënyrë që lejojnë akumulimin dhe transferimin e kredive.  

4. Korniza përfshin: 
4.1. Kualifikimet e dhëna në të gjitha nivelet e sistemit të arsimit dhe aftësimit, 

përfshirë programet e arsimit dhe aftësimit parauniversitar dhe universitar, 
arsimin dhe aftësimin e të rriturve dhe mësimin gjatë gjithë jetës; 

4.2. Certifikimin e rezultateve të mësimit joformal dhe informal, përfshirë 
njohjen e mësimit paraprak dhe arritjet e kandidatëve.  

 
Neni 5 

Objektivat e KKK 
  
1. Objektivat e Kornizës janë: 

1.1. ofrimi i bazës për bashkëpunim dhe njohje reciproke të kualifikimeve 
ndërmjet KKK dhe KEK; 

1.2. sigurimi i transparencës, duke e bërë të qartë natyrën e kualifikimeve dhe 
marrëdhënien ndërmjet kualifikimeve, dhe ofrimi i bazës për krahasimin e të 
gjitha të arriturave në nivelet e sistemit të të arsimit dhe aftësimit; 

1.3. sigurimi se kualifikimet janë relevante për punësim, mësim si dhe 
përmbushin nevojat e nxënësve, ekonomisë dhe institucioneve të arsimit dhe 
aftësimit; 

1.4. nxitja e zhvillimit të mësimit gjatë gjithë jetës, përfshirë zhvillimin e 
vazhdueshëm të shkathtësive për të rritur.  

1.5. rritja e qasjes në vlerësim dhe certifikim, duke inkurajuar procese fleksibile 
dhe individuale të mësimit.  

1.6. themelimi i sistemit për akumulimin dhe transferin e kredive. 



 
Ligji Nr. 03/L-060 për kualifikimet kombëtare 

 907 

1.7. rritja e cilësisë dhe rëndësisë së arsimit dhe aftësimit, duke nxitur zhvillimin 
e kualifikimeve në bazë të standardeve të njohurive, shkathtësive dhe 
kompetencave të krahasueshme me nivelin ndërkombëtar dhe të të 
mbështetura në sigurimin rigoroz të cilësisë. 

1.8. rritja e punësimit dhe mundësive për mësim për individë, duke ofruar bazën 
për njohjen dhe certifikimin e mësimit dhe të arriturave.  

1.9. mbështetja e vazhdimit dhe qëndrueshmërisë së reformave të sistemit të 
arsimit dhe aftësimit të bazuara në kërkesa.  

 
Neni 6 

Kriteret për aprovimin e kualifikimeve 
 

1. Kriteret dhe procedurat për aprovimin e kualifikimeve për t’u përfshirë në Kornizë, 
përshkrimi i çdo niveli dhe kriteret e përgjithshme për çdo lloj të kualifikimit, 
caktohen dhe publikohen nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, duke u bazuar 
në këshillimet me palët me interes. 

2. Kërkesat janë në pajtim me nivelet e KEK-ut.  
 

KREU III 
THEMELIMI I AKK 

 
Neni 7 

Statusi i AKK 
 
1. AKK është organ i pavarur publik, i cili themelohet nga Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT), që vepron në marrëveshje me zyrën e 
kryeministrit, ministrive relevante dhe partnerëve social.  

2. AKK ka cilësinë e personit juridik dhe është përgjegjës për veprimet e tij në pajtim 
me ligjet në fuqi. 

3. AKK ka selinë, emblemën, vulën dhe në qarkullimin juridik mund të jetë palë 
paditëse dhe e paditur.  

 
Neni 8 

Anëtarësia e AKK 
 
1. AKK ka Këshillin drejtues prej trembëdhjetë (13) anëtarësh, të aprovuar nga 

Qeveria e Kosovës. Ata do të përfaqësojnë ministritë, organizatat e partnerëve 
social dhe universitetet publike.  

2. Anëtarët e Këshillit drejtues përbëhen nga:  
2.1. dy (2) përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

(MASHT); 
2.2. një (1) përfaqësues i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); 
2.3. një (1) përfaqësues i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI); 
2.4. një (1) përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF); 
2.5. një (1) përfaqësues i ministrive tjera relevante; 
2.6. dy (2) përfaqësues të universiteteve; 
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2.7. dy (2) përfaqësues të organizatave të partnerëve social; 
2.8. një (1) përfaqësues të OJQ-ve për arsim dhe aftësim; 
2.9. një (1) përfaqësues të ofruesve të arsimit dhe aftësimit nga sektori privat; 
2.10. një (1) përfaqësues për nxënësit me nevoja të veçanta. 

3. Këshilli drejtues e zgjedh kryetarin/en dhe zëvendëskryetarin/en nga radhët e veta. 
Kryetari/ja drejton mbledhjet e këshillit dhe përfaqëson këshillin në kapacitetin 
ekzekutiv. 

4. MASHT fton organizatat e bartësve të bëjnë emërimin e anëtarëve.  
5. Me qëllim të përpilimit të listës fillestare të personave të emëruar, MASHT themelon 

një komision të veçantë, Komisioni miraton metodën pasuese të përzgjedhjes së 
anëtarëve dhe rregullave për periudhën e shërbimit, pjesëmarrjes dhe shkarkimit, që 
do të caktohen me një akt nënligjor të punës të hartuar nga AKK. 

 
Neni 9 

Mbledhjet e AKK 
 

1. Këshilli drejtues i AKK takohet së paku gjashtë (6) herë në vit. 
2. Vendimet merren me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve.  
 

Neni 10 
Angazhimi i ekspertëve 

 
1. AKK themelon këshillat dhe grupet punuese, varësisht nga nevoja për këshilla dhe 

kryerje të aktiviteteve të specializuara për të mbështetur ushtrimin e funksioneve të 
veta, ashtu siç është caktuar në këtë ligj.  

2. Për aktivitetet e AKK shfrytëzohen resurset njerëzore të ministrive dhe 
institucioneve tjera varësisht nga nevoja për përkrahjen e funksioneve të veta, të 
caktuara me këtë ligj.  

 
Neni 11 

Zyra dhe personeli 
 
1. Këshilli për emërime të larta e emëron drejtorin e AKK. 
2. Personelin e përhershëm me orar të plotë në pajtim me rregulloren për shërbyesit 

civil e zgjedh drejtori në konsultim me Këshillin drejtues të AKK.  
3. Drejtori i AKK është përgjegjës për udhëheqjen dhe ofrimin e shërbimeve 

profesionale, raportimin te Këshilli drejtues dhe të veprojë si sekretar i Këshillit 
drejtues pa të drejtë vote.  

4. Drejtori i AKK emërohet me gradën e shërbyesit civil, në nivel të njëjtë me 
sekretarin e përhershëm të ministrisë.  

 
Neni 12 

Raportimi i AKK 
 
AKK paraqet raportin mbi progresin e aktiviteteve të veta tek MASHT, Zyra e 
Kryeministrit dhe ministritë relevante të AKK, çdo gjashtë muaj, ndërsa raportin vjetor 
e parashtron te Qeveria e Kosovës. Raportet publikohen në web-faqe të AKK.  
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KREU IV 
FUNKSIONET E AKK 

 
Neni 13 

Hartimi i politikës 
 
AKK zhvillon politikat dhe strategjitë për krijimin dhe zbatimin e Sistemit Kombëtar të 
Kualifikimeve.  
  

Neni 14 
Rregullorja për KKK 

 
1. Funksionet e AKK lid0068ur me KKK janë:  

1.1. hartimi i KKK, duke caktuar nivelet e kornizës, llojet dhe nivelet e 
certifikatave dhe diplomave që do përfshihen, me synim të lehtësimit të 
progresit dhe transferimit përmes mënyrave të ndryshme të mësimit dhe 
sigurimin e pajtueshmërisë me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve; 

1.2. themelimi i kritereve dhe proceseve për aprovimin e kualifikimeve të 
propozuara të përfshihen në KKK; 

1.3. aprovimi i kualifikimeve, që do të përfshihen në nivelet e caktuara të 
kornizës dhe riaprovimi i tyre sipas nevojës; 

1.4. ushtrimi i funksioneve të tilla shtesë, që plotësojnë ato në nën-paragrafët më 
lartë të këtij paragrafi.  

2. Gjatë ushtrimit të këtyre funksioneve, AKK bashkëpunon me sektorin e arsimit të 
lartë, përfshirë Agjencinë për Akreditim të Kosovës dhe universitetet publike.  

  
Neni 15 

Rregullimi i dhënies së kualifikimeve 
 
1. Përveç përgjegjësive lidhur me KKK, funksionet e AKK për rregullimin e dhënies 

së kualifikimeve janë:  
1.1. aprovimi dhe sipas nevojës riaprovimi i dispozitave për standarde, vlerësim 

dhe certifikim për çdo kualifikim në KKK; 
1.2. akreditimi, rregullimi dhe monitorimi i institucioneve të vlerësimit dhe 

institucioneve që kryejnë funksione tjera në emër të AKK, për të siguruar 
pajtueshmërinë me kërkesat për çdo kualifikim të aprovuar;  

1.3. sigurimi i jashtëm i cilësisë së vlerësimeve, që çojnë te dhënia e 
kualifikimeve në KKK;  

1.4. mirëmbajtja e bazës së të dhënave dhe evidencave të verifikuara 
dokumentuese të kualifikimeve në KKK dhe të certifikatave dhe diplomave 
të dhëna;  

1.5. shqyrtimi i ankesave të kandidatëve lidhur me vendimet e diskutueshme të 
vlerësimit nga qendrat për vlerësim dhe institucionet që kryejnë funksione 
tjera në emër të AKK;  

1.6. bëjë rishikime periodike të vlerësimit dhe krahasime ndërkombëtare të 
kualifikimeve;  
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1.7. këshillimi i institucioneve përgjegjëse për njohjen e kualifikimeve të huaja, 
për qëllime akademike ose punësimi, mbi çështjet e krahasueshmërisë dhe 
barasvlerës;  

1.8. ushtrim i funksioneve shtesë, që i plotësojnë ato në nën-paragrafët më lartë 
të këtij paragrafi.  

2. Certifikatat dhe diplomat e dhëna për të gjitha kualifikimet në kornizë miratohen 
me vulë të autoritetit dhe përfshijnë titullin e aprovuar të kualifikimit, nivelin e tij 
në KKK dhe informata të tilla varësisht nga kërkesa e AKK;  

3. Funksionet rregulluese të AKK, të numëruara më lartë nuk vlejnë për kualifikimet 
e dhëna nga institucionet, që rregullohen nga Ligji për Arsimin e Lartë (2003/14) 
apo me ligje tjera. 

4. AKK ka autoritetin për të deleguar funksionet e Sistemit Kombëtar të 
Kualifikimeve te institucionet që përmbushin kërkesat, që caktohen nga AKK.  

 
KREU V 

AKREDITIMI DHE PËRGJEGJËSITË E INSTITUCIONEVE 
TË VLERËSIMIT 

 
Neni 16 

Akreditimi i institucioneve për vlerësim 
 
1. Vlerësimi i kandidatëve për kualifikim dhe dhënia e certifikatave dhe diplomave 

në kornizë do të kryhet nga institucionet e akredituara për këtë qëllim nga AKK, të 
njohura si institucione të vlerësimit. 

2. Kërkesat që pritet të përmbushen nga këto institucione caktohen në akt nënligjor, 
që nxirret nga AKK, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 17 

Përgjegjësitë e institucioneve të vlerësimit 
 
1. Përgjegjësitë e institucioneve të vlerësimit janë:  

1.1. pranimi dhe regjistrimi i kandidatëve për kualifikim; 
1.2. vlerësimi i kandidatëve nga mësimi formal, joformal dhe informal dhe 

mbajtja e evidencave të vlerësimeve të kandidatëve;  
1.3. njohja e kredive të arritura nga kandidatët dhe mundësimi i transferimit të 

tyre; 
1.4. zbatimi i sigurimit të brendshëm të cilësisë, që çon te kualifikimet e 

aprovuara, për të siguruar pajtueshmëri në aplikimin e standardeve;  
1.5. dhënia e certifikatave ose diplomave të kualifikimit, të miratuara nga AKK;  
1.6. raportimi i AKK mbi certifikatat dhe diplomat e dhëna te kandidatët 

individual;  
1.7.  përgjegjësi të tjera, që mund të caktohen me rregullore, që nxirret nga AKK. 

2. Institucionet për vlerësim, nevojitet të sigurojnë qasje më të madhe për vlerësimin 
dhe certifikimin edhe të kandidatëve që nuk ndjekin programet specifike të arsimit 
dhe aftësimit, përfshirë dhe kandidatët që ofrojnë dëshmi për të arriturat paraprake, 
të fituara nëpërmjet mësimit joformal ose informal.  
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KREU VI 
ZBATIMI 

 
Neni 18 

Kontrollimi i pajtueshmërisë 
 

1. Institucionet për vlerësim dhe institucionet për certifikim që AKK i ka akredituar 
për kryerjen e funksioneve në sistemin kombëtar të kualifikimeve, monitorohen 
nga AKK për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe përgjegjësitë që 
caktohen me akt nënligjor, që aludohet në paragrafin 2. të nenit 16 dhe paragrafin 
1. të nenit 17 të këtij ligji. 

2. Në rastet kur identifikohet dështimi për pajtueshmëri me kërkesat e caktuara, 
qendra për vlerësim ose institucionet tjera të akredituara kërkohen të zbatojnë 
ndryshime. Në raste të tilla AKK nxjerr një deklaratë me shkrim, që shpjegon 
bazën për gjetjen e papajtueshmërisë, duke përshkruar veprimet që do të 
ndërmerren nga qendra për vlerësim ose organi tjetër i akredituar përkatës dhe 
duke përcaktuar datën se kur do të ndërmerret veprimi.  

  
Neni 19 

Sanksionet 
 
Në raste ku konstatohet një papajtueshmëri e vazhdueshme me kriteret, AKK mund të 
tërheqë akreditimin.  
 

Neni 20 
Përdorimi i kualifikimeve të aprovuara në programet publike 

 
MASHT, ose ku është e nevojshme edhe ministritë e tjera përgjegjëse, mund të 
kërkojnë programe publike të arsimit dhe aftësimit, që çojnë vetëm te kualifikimet e 
caktuara, të aprovuara nga AKK. Kjo rregullohet me akt nënligjor, që nxirret nga 
ministria përgjegjëse.  
 

KREU VII 
 

Neni 21 
Financimi 

 
1. Financimi i nevojshëm për të realizuar përgjegjësitë, që caktohen në dispozitat e 

këtij ligji, sigurohen nga buxheti i Kosovës.  
2. Përjashtimisht nga neni 1 AKK, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë të 

sigurojë financimin nga burimet tjera duke përfshirë ministritë tjera dhe donatorët 
sipas këtij ligji.  

3. Taksat dhe pagesat prej institucioneve të arsimit dhe aftësimit, përfshirë tarifat për 
shërbimet e arsimit, tarifat për regjistrim, pagesat për certifikim diploma dhe 
donacionet, të cilat mund të përdoren për të mbuluar koston e aktiviteteve, që janë 
shtesë e funksioneve kryesore. Kjo duhet të rregullohet me akt nënligjor, që do të 
nxirret nga MASHT.  
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Neni 22 
Procedurat e buxhetit 

 
AKK elaboron dhe parashtron planin vjetor financiar për aprovim te MASHT, që 
cakton buxhetin për një vit. Plani përfshin vlerësimet paraprake të të hyrave dhe 
ndarjen e shpenzimeve të llogaritura.  
 

KREU VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 23 

Dispozitat kalimtare 
 
1. Periudha kalimtare e AKK është një periudhë prej njëzetekatër (24) muajsh pas 

hyrjes në fuqi të këtij ligji. Gjatë kësaj periudhe MASHT në konsultim me Zyrën e 
Kryeministrit, ministritë relevante, partnerët social dhe palët tjera me interes të 
AKK, do të nxjerrë rregullore të përkohshme për punën e AKK. Rregullorja e 
punës së AKK-së do të nxirret jo më vonë se gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

2. Dispozitat e përkohshme ligjore hyjnë në fuqi jo më vonë se gjashtë (6) muaj pas 
ditës që nxirret rregullorja e punës. 

3. Këshilli drejtues i AKK do të themelohet jo më vonë se një (1) vit pas ditës së 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

4. Hapja e zyrës së AKK dhe emërimi i drejtorit dhe personelit të përhershëm, do të 
bëhet jo më vonë se njëzetekatër (24) muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

5. Të gjitha aktet nënligjore që implementojnë këtë ligj do nxirren brenda 
dymbëdhjetë (12) muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

6. Më hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat ligjore të cilat e kanë 
rregulluar këtë fushë të kualifikimeve pa përfshirë dispozitat që rregullojnë arsimin 
e lartë. 

 
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-060  
7 Nëntor 2008 
  
Shpallur me dekretin Nr. DL- 062- 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 bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR BIBLIOTEKAT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj përcakton parimet dhe normat themelore të veprimtarisë bibliotekare dhe të 
organizimit dhe funksionimit të bibliotekave. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Me këtë ligj rregullohen:  

1.1. llojet e bibliotekave;  
1.2. veprimtaria e bibliotekave;  
1.3. struktura, organizimi dhe financimi i bibliotekave;  
1.4. funksionet dhe përgjegjësitë e bibliotekave;  
1.5. zhvillimi dhe përpunimi i koleksioneve;  
1.6. rrjeti Bibliotekar i Kosovës.  
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Bibliotekat - Institucione kulturore, arsimore dhe informuese që mbledhin, 
ruajnë, përpunojnë dhe vënë në dispozicion të përdoruesve koleksionet e 
veta, ofrojnë qasje të lira në informacione në cilat do forma që janë 
depozituar.  

1.2. Koleksioni bibliotekar – tërësia e materialeve të regjistruara, të përpunuara 
dhe të depozituara.  

1.3. bibliotekar - përfshin: botimet e veprave dhe të materialeve të shtypura e 
grafike, siç janë: inkunabulat, librat e reja, të vjetra, raritetet, dorëshkrimet, 
broshurat, revistat, gazetat, publikimet zyrtare, riprodhimet e veprave të artit 
vizual, riprodhimet e veprave hartografike, riprodhimet e planeve 
urbanistike, veprat muzikore, materialet e reprografuara, pllakatet, afishet, 
fotodokumentet, fonodokumentet, regjistrimet pamore e filmike, veprat tjera 
të reprodukuara me anë të shtypit ose në një mënyrë tjetër si dhe materialet 
e reja që nënkuptojnë doktoraturat dhe magjistraturat, fotokopjet dhe 
materialet e memorizuara në formë të shtypur, elektronike dhe të tjera. 

1.4. Materiali bibliotekar burimor - dorëshkrimi, materiali i shtypur ose i 
krijuar në ndonjë formë tjetër, që ka vlerë dokumentare për kulturën, artin 
dhe shkencën siç janë raritetet, materiali i vjetër, kopja e arkivuar e botimit.  

1.5. Përdorues - personi të cilit biblioteka i ofron informacionin dhe i jep në 
përdorim materialin bibliotekar.  

1.6. Shërbimi bibliotekar - përfshin dhënien e librave dhe materialeve tjera për 
shërbim në bibliotekë, shërbimet informuese përmes katalogëve manual dhe 
elektronikë, shërbimet orientuese dhe referuese për gjetjen e informacionit, 
shërbimet për të ndihmuar përdoruesin në përdorimin e teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimit.  

1.7. ISBN - numri standard ndërkombëtar i librit;  
1.8. ISMN - numri standard ndërkombëtar i muzikës;  
1.9. ISSN - numri standard ndërkombëtar i botimeve serike;  
1.10. CIP - katalogimi i librit në botim.  

 
Neni 4 

Themelimi i bibliotekave 
 
1. Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë të themelojë bibliotekë në përputhje me 

legjislacionin në fuqi.  
2. Kushtet dhe kriteret për themelimin dhe funksionimin e bibliotekave përcaktohen 

me akt nënligjor nga Ministria përkatëse për Kulturë në bashkëpunim me 
Ministrinë përkatëse për Arsim dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës.  
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Neni 5 
Llojet e bibliotekave 

 
1. Llojet e  bibliotekave sipas themeluesit janë:  

1.1. bibliotekat publike;  
1.2. bibliotekat private.  

2. Sipas  funksionit, veprimtarisë dhe varësisë se tyre, bibliotekat publike klasifiko-
hen në këto lloje:  
2.1. Biblioteka Kombëtare e Kosovës;  
2.2. biblioteka komunale;  
2.3. biblioteka universitare;  
2.4. biblioteka shkollore;  
2.5. bibliotekat e veçanta.  

3. Sipas funksionit dhe veprimtarisë se tyre, bibliotekat private klasifikohen në këto 
lloje:  
3.1. biblioteka universitare;  
3.2. biblioteka shkollore;  
3.3. biblioteka të veçanta;  
3.4. biblioteka private për shfrytëzim publik.  

 
Neni 6 

Veprimtaria e bibliotekave 
 
1. Veprimtaria e bibliotekave përfshin:  

1.1. mbledhjen, pasurimin, përpunimin, ofrimin në përdorim, sistemimin, 
ruajtjen, arkivimin, mbrojtjen dhe krijimin e informacionit për koleksionet 
bibliotekare të formateve dhe llojeve të ndryshme;  

1.2. digjitalizimin e koleksioneve bibliotekare;  
1.3. shërbimet bibliotekare që iu ofrohen përdoruesve;  
1.4. organizimin e aktiviteteve kulturore, shkencore dhe aktiviteteve tjera.  

 
KREU II 

STRUKTURA, ORGANIZIMI DHE FINANCIMI I BIBLIOTEKAVE PUBLIKE 
 

Neni 7 
Struktura e bibliotekave publike 

 
1. Struktura e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe Bibliotekës Qendrore  Universi-

tare përbëhet prej:  
1.1. Këshillit Drejtues;  
1.2. Drejtorit.  

 
Neni 8 

Këshilli Drejtues i Bibliotekës Kombëtare 
 
1. Këshilli Drejtues i Bibliotekës Kombëtare përbëhet prej pesë (5) anëtarëve me 
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mandat katër (4) vjeçar, të cilët duhet të jenë nga fusha e bibliotekarisë, kulturës, 
arsimit dhe shkencës.  

2. Këshillin Drejtues të Bibliotekës Kombëtare e emëron dhe e shkarkon Ministri 
përkatës për Kulturë.  

3. Njëri prej pesë (5) anëtarëve të Këshillit duhet të jetë përfaqësues i Ministrisë 
përkatëse për Kulturë.  

4. Anëtarët e Këshillit Drejtues për punën e tyre kompensohen. Forma dhe shuma e 
pagesës përcaktohet me akt nënligjor nga Ministri.  

 
Neni 9 

Këshilli Drejtues i bibliotekës universitare 
 
1. Këshilli Drejtues i bibliotekës universitare përbëhet prej pesë (5) anëtarëve me 

mandat katër (4) vjeçar të cilët i emëron dhe i shkarkon rektori i universitetit 
përkatës. 

2. Anëtarët e Këshillit Drejtues për punën e tyre kompensohen. Forma dhe shuma e 
pagesës përcaktohet me akt nënligjor nga Rektorati. 

 
Neni 10 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit Drejtues 
 
1. Këshilli Drejtues ka këto detyra dhe përgjegjësi:  

1.1. harton dhe aprovon strategjitë dhe politikat zhvillimore të bibliotekës;  
1.2. aprovon planin vjetor të punës dhe planin vjetor financiar të bibliotekës;  
1.3. aprovon raportin vjetor të punës dhe raportin financiar të bibliotekës;  
1.4. harton statutin e bibliotekës, të cilin e miraton themeluesi;  
1.5. harton dhe miraton rregulloren e punës së vet;  
1.6. zgjedh dhe shkarkon kryetarin me shumicë absolute të votave të anëtarëve.  
1.7. zgjedh dhe shkarkon drejtorin e bibliotekës;  
1.8. i raporton dhe i përgjigjet për punën e tij organit që e emëron.  

 
Neni 11 

Drejtori i bibliotekave publike 
 
1. Drejtori i bibliotekës zgjidhet me konkurs publik. Drejtori i bibliotekës Kombëtare, 

drejtori i bibliotekës Universitare dhe drejtori i bibliotekës Komunale duhet te ketë 
se paku diplomë Universitare.  

2. Mandati i drejtorit është katër (4) vjeçar me mundësi të rizgjedhjes.  
3. Drejtori i bibliotekës udhëheq, organizon dhe mbikëqyrë veprimtarinë dhe 

funksionimin e bibliotekës.  
4. I propozon Këshillit Drejtues planin vjetor dhe planin financiar.  
5. Për punën e tij i raporton dhe i përgjigjet Këshillit Drejtues.  
6. Merr pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues pa të drejtë vote.  
7. Përfaqëson bibliotekën brenda dhe jashtë vendit.  
8. Ushtron detyra dhe autorizime tjera në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
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Neni 12 
Organizimi i bibliotekave publike 

 
Organizimi dhe funksionimi i bibliotekave publike rregullohet me statut dhe me akte 
tjera nënligjore në pajtim me këtë ligj. 
 

Neni 13 
Financimi i bibliotekave publike 

 
1. Biblioteka Kombëtare e Kosovës financohet nga Ministria përkatëse për Kulturë. 

1.1. Biblioteka Kombëtare e Kosovës, ka kod të veçantë buxhetor dhe i 
menaxhon vetë financat e saj.  

2. Biblioteka komunale financohet nga buxheti i Komunës.  
2.1. Ministria përkatëse për Kulturë, nga buxheti i vet, përmes konkursit vjetor 

për projekte, financon projekte te bibliotekave komunale me fondin prej 
pesë përqind (5 %) të buxhetit të përgjithshëm vjetor të Bibliotekës 
Kombëtare të Kosovës.  

3. Biblioteka universitare financohet nga universiteti përkatës.  
4. Biblioteka shkollore financohet nga institucioni brenda të cilit vepron.  
5. Bibliotekat e veçanta financohen nga institucioni brenda të cilit veprojnë.  
6. Të gjitha bibliotekat e lartpërmendura financohen edhe nga burimet tjera financiare 

në pajtim me legjislacionin në fuqi.  
7. Zbatimi i këtij ligji mund të bëhet varësisht nga situata fiskale dhe buxhetore.  
 

Neni 14 
Funksionet dhe përgjegjësitë e bibliotekave publike 

 
1. Bibliotekat publike në kuadër të funksionit të përgjithshëm kanë këto funksione:  

1.1. sigurojnë koleksione nga të gjitha llojet e materialeve, në të gjitha formatet, 
si dhe informacione dhe njohuri për trashëgiminë kulturore kombëtare si 
dhe atë botërore, me qëllim që përdoruesit të njohin vlerat e kulturës, artit, 
shkencës dhe edukimit;  

1.2. përpunojnë koleksionet sipas standardeve përkatëse bibliotekare;  
1.3. ruajnë dhe prezantojnë koleksionet e trashëgimisë kulturore të Kosovës në 

të gjithë larminë e saj;  
1.4. zhvillojnë veprimtari kulturore, sociale e edukuese për afirmimin e librit dhe 

nxitjen e të mësuarit gjatë gjithë jetës.  
1.5. sigurojnë materiale e informacione që mbështesin arsimin e organizuar dhe 

arsimimin individual të përdoruesve dhe plotësojnë shërbimet e bibliotekave 
shkollore;  

1.6. ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët në kushte të barabarta dhe pa asnjë 
dallim, si në bibliotekë edhe në komunitet:  
1.6.1. sigurojnë qasje të lirë në informacion për përdoruesit e të gjitha 

moshave për shfrytëzimin e informacionit dhe teknologjisë përkatëse;  
1.6.2. krijojnë mundësi për qasje në mënyrë të pavarur për personat me 

nevoja të veçanta;  
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1.6.3. sigurojnë qasje të barabartë dhe shërbime për përdoruesit, të cilët 
për arsye të ndryshme, nuk mund të përdorin shërbimet e 
zakonshme të bibliotekës, duke organizuar biblioteka lëvizëse për 
ata që jetojnë në mjedise rurale, që nuk mund të lëvizin nga shtëpia, 
që janë në spitale dhe burgje, për të verbrit dhe për shurdhmemecët.  

 
Neni 15 

Zhvillimi dhe përpunimi i koleksioneve 
 
1. Bibliotekat formojnë, pasurojnë dhe zhvillojnë koleksionet në përputhje me llojin e 

bibliotekës dhe funksionin që kanë, si dhe me nevojat e atyre që u shërbejnë.  
2. Pasurimi dhe zhvillimi i koleksioneve bëhet në bazë të kritereve profesionale për 

sigurimin dhe prezantimin e materialit bibliotekar që përmban informacione dhe 
njohuri nga të gjitha fushat e dijes në nivel vendor e botëror.  

3. Pasurimi i koleksioneve të bibliotekës bëhet përmes blerjes, dhurimit, këmbimit 
dhe ekzemplarit të detyrueshëm.  

4. Koleksioni dhe materiali bibliotekar nuk lejohet të dëmtohet, të tjetërsohet dhe as 
të asgjësohet, nëse me këtë ligj apo aktet nënligjore nuk përcaktohet ndryshe.  

5. Koleksioni dhe materiali bibliotekar ruhet dhe mirëmbahet në vendet e mbrojtura 
nga zjarri, lagështia dhe nga shkaktarët tjerë fizikë, biologjikë e kimikë që do të 
mund ta dëmtonin ose shkatërronin.  

6. Nxjerrja e koleksioneve të rralla dhe të vjetra bibliotekare jashtë Kosovës për 
qëllim të bashkëpunimit me institucione të ndryshme bëhet sipas legjislacionit në 
fuqi.  

7. Përpunimi i materialit bibliotekar bëhet duke zbatuar standardet e caktuara 
ndërkombëtare.  

8. Çdo bibliotekë inventarizon, përpunon materialin bibliotekar dhe krijon katalogët 
manual dhe elektronikë.  

9. Çdo bibliotekë bën revizionin, spastrimin dhe çregjistrimin e koleksioneve dhe 
materialeve bibliotekare.  

10. Revizioni, spastrimi dhe çregjistrimi i koleksioneve dhe materialeve bibliotekare 
bëhet me rregullore të veçantë të cilën e nxjerrë Ministria përkatëse për Kulturë.  

11. Ruajtja dhe mbrojtja e materialit bibliotekar bëhet me rregullore të veçantë të cilën 
e nxjerrë Ministria përkatëse për Kulturë.  

12. Bibliotekat i mundësojnë punëtorit profesional të autorizuar nga Biblioteka 
Kombëtare e Kosovës të ushtrojë mbikëqyrjen profesionale në të gjithë rrjetin 
bibliotekar të Kosovës, me qëllim të zbatimit të standardeve bibliotekare.  

 
Neni 16 

Rrjeti Bibliotekar i Kosovës 
 
1. Çdo bibliotekë është pjesë përbërëse e Rrjetit të njësuar Bibliotekar të Kosovës me 

qëllim të zbatimit të standardeve bibliotekare, përgatitjes dhe shpërndarjes së bazës 
së të dhënave dhe begatimit e bashkërenditjes së bashkëpunimit ndërbibliotekar.  

2. Strategjinë për zhvillimin e bibliotekave të Kosovës e harton Ministria përkatëse 
për Kulturë ndërsa e miraton Qeveria.  

3. Bibliotekat bashkëpunojnë për shkëmbimin e informacioneve, ideve dhe përvojës 
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në ndarjen e burimeve, në zhvillimin e koleksioneve, në bashkërendimin e 
shërbimeve, në shkollimin dhe trajnimin e personelit, në sigurimin e qasjes në 
burime dhe informacione bibliotekare nëpërmjet krijimit, mirëmbajtjes dhe 
pjesëmarrjes në rrjetin elektronik të të gjitha niveleve.  

4. Rrjeti i automatizuar i informacioneve bibliotekare është në përputhje me rrjetin e 
informacionit në nivel shtetëror.  

5. Bibliotekat bashkëpunojnë me institucionet kulturore, arsimore, shkencore dhe me 
institucionet tjera për rritjen e nivelit të shërbimeve për përdoruesit.  

 
Neni 17 

Funksionet dhe detyrat e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës 
 
1. Biblioteka Kombëtare e Kosovës është institucioni më i lartë bibliotekar në 

Kosovë dhe ka selinë në Prishtinë.  
2. Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka statutin, vulën dhe logon e saj.  
3. Organizimi dhe funksionimi i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është nën 

autoritetin e Ministrisë përkatëse për Kulturë.  
4. Është qendër e kërkimeve shkencore në fushën e bibliotekarisë dhe qendër e 

informacionit bibliotekar në nivel kombëtar.  
5. Është qendër e marrjes dhe e depozitimit të kopjes së detyrueshme.  
6. Krijon dhe pasuron koleksionin arkivor të saj me botime të formateve dhe llojeve 

të ndryshme me qëllim të ruajtjes së përhershme të tyre.  
7. Është qendër e krijimit dhe e mirëmbajtjes së katalogut përmbledhës, respektivisht 

të bazës së të dhënave.  
8. Është qendër e studimeve në fushën e bibliotekarisë, bibliografisë dhe  informacionit.  
9. Është qendër e përgatitjes dhe ofrimit të informacionit bibliografik, bartëse e 

kontrollit bibliografik kombëtar në bibliotekat tjera dhe botuese e bibliografisë 
kombëtare si dhe bibliografive tjera.  

10. Është qendër metodike për zbatimin e standardeve dhe të rekomandimeve të 
institucioneve dhe asociacioneve përkatëse ndërkombëtare në veprimtarinë 
bibliotekare dhe të informacionit bibliotekar.  

11. Është qendër për restaurimin, konservimin, riprodhimin, mikrofilmimin dhe 
digjitalizimin e materialeve bibliotekare. 

12. Është qendër për koordinimin e Rrjetit Bibliotekar të Kosovës.  
13. Është qendër e huazimit ndërbibliotekar në nivel të vendit dhe ndërkombëtar.  
14. Është qendër e kujtesës së  Kosovës për materialet bibliotekare.  
15. Bën katalogimin e librit në botim CIP, pajisjen e botimeve me numrat standard 

ndërkombëtarë ISBN, ISMN dhe ISSN të botuesve në Kosovë.  
16. Harton programe për trajnimin dhe aftësimin profesional e të vazhdueshëm të punonjësve 

bibliotekarë dhe organizon provimin profesional për punonjësit bibliotekarë.  
17. Harton rregulloren për arritjen e titujve profesional bibliotekarë të cilën e miraton 

Ministri i Ministrisë përkatëse për Kulturë.  
18. Ofron këshilla profesionale dhe ushtron mbikëqyrje profesionale ndaj të gjitha 

llojeve të bibliotekave.  
19. Lidh marrëveshje të bashkëpunimit ndërkombëtar me institucionet dhe asociacionet 

e ndryshme si dhe anëtarësohet në asociacionet përkatëse ndërkombëtare.  



 
Ligjet administrative 

 920 

20. Themelon arkivin digjital të bibliotekës për publikime në rrjet.  
21. Mbledh dhe publikon të dhënat statistikore për të gjitha llojet e bibliotekave.  
 

Neni 18 
Funksionet dhe detyrat e bibliotekës komunale 

 
1. Biblioteka komunale themelohet në çdo komunë si institucion kulturor dhe 

arsimor.  
2. Biblioteka komunale themelohet me vendim të kuvendit të komunës.  
3. Biblioteka komunale është institucion kulturor dhe informues që nxit të mësuarit 

gjatë gjithë jetës, zgjerimin e dijeve dhe interesin për lexim në rajonin ku ajo 
zhvillon veprimtarinë e saj.  

4. Biblioteka komunale siguron qasje të lirë në dije e informacion dhe ofron shërbim 
të barabartë për të gjithë qytetarët.  

5. Biblioteka komunale është institucion kyç për koleksionimin, ruajtjen dhe 
propagandimin e kulturës në vendin ku vepron.  

6. Biblioteka komunale krijon katalog dhe siguron informacion të materialeve 
bibliotekare me karakter historik, kulturor dhe shkencor për territorin ku ajo 
vepron.  

7. Biblioteka komunale mund të themelojë degët e veta në lokalitete sipas kërkesave 
dhe mundësive buxhetore.  

8. Stafi profesional i bibliotekës përzgjidhet në përputhje me përgatitjen profesionale 
bibliotekare.  

9. Për realizimin e qëllimeve dhe interesave të përbashkëta, dy ose më shumë 
komuna kanë të drejtë të hyjnë në marrëdhënie bashkëpunimi në fushën e 
bibliotekarisë për dhënien e ndihmës së ndërsjellë njëra-tjetrës dhe plotësimin e 
veprimtarisë së tyre me koleksione, huazime dhe falje të materialeve bibliotekare.  

10. Komunat e përfshira në cilat do forma të bashkëpunimit ndërkomunal veç e veç 
dhe bashkërisht mbajnë përgjegjësi juridike për të gjitha veprimet juridike që 
rezultojnë nga bashkëpunimi në fjalë.  

11. Ministria përkatëse për Kulturë mund të propozojë marrëveshje me dy ose më 
shumë komuna për caktimin e bibliotekës që do të kryej funksionin e bibliotekës 
koordinuese të përcaktuar në bazë të marrëveshjes.  

 
Neni 19 

Funksionet dhe detyrat e bibliotekës universitare 
 
1. Biblioteka universitare themelohet nga Universiteti përkatës në Kosovë.  
2. Organizimi dhe funksionimi i bibliotekave universitare është nën autoritetin 

universitetit që e themelon.  
3. Biblioteka Qendrore e Universitetit të Prishtinës funksionon në kuadër të 

Universitetit të Prishtinës.  
4. Bibliotekat universitare mbledhin, përpunojnë dhe ofrojnë në përdorim koleksione 

mësimore, materiale, informacione dhe shërbime bibliotekare për zhvillimin e 
veprimtarisë arsimore, shkencore si dhe për zhvillimin e aftësive dhe njohurive të 
studentëve e mësimdhënësve të tyre.  
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5. Ofron shërbime për studentët dhe personelin mësimor duke iu dhënë në huazim 
materiale bibliotekare dhe duke siguruar qasje në burimet elektronike të 
informacionit.  

6. Ofron shërbime profesionale për bibliotekat e fakulteteve përkatëse.  
7. Veprimtaria e bibliotekave universitare mbështetet në standardet ndërkombëtare 

bibliotekare.  
 

Neni 20 
Funksionet dhe detyrat e bibliotekës shkollore 

 
1. Biblioteka shkollore vepron në kuadër të institucionit arsimor përkatës.  
2. Biblioteka shkollore siguron materiale, informacione e shërbime bibliotekare në 

funksion të edukimit që ofron shkolla dhe të zhvillimit të aftësive të nxënësve dhe 
të mësimdhënësve.  

3. Koleksionet e bibliotekës shkollore formohen në përputhje me plan programet 
mësimore të shkollave dhe nevojave të mësimdhënësve.  

4. Bibliotekat shkollore ofrojnë: huazimin e librave dhe materialeve të tjera, shërbime 
informuese përmes medies së shtypur dhe elektronike, edukojnë lexuesit për 
përdorimin e bibliotekës publike duke shfrytëzuar edhe skedarin elektronik.  

5. Biblioteka shkollore bashkëpunon në fushëveprimin e tyre me bibliotekat publike 
dhe bibliotekat tjera.  

 
Neni 21 

Funksionet dhe detyrat e bibliotekës së veçantë 
 
1. Biblioteka e veçantë krijohet dhe funksionon në kuadër të organeve qendrore e 

lokale, në kuadër të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve, institucioneve 
kërkimore shkencore, kulturore, fetare, ekonomike, shëndetësore, sociale, 
korrektuese, edukative, ushtarake dhe të rendit.  

2. Bibliotekat e veçanta mbledhin, përpunojnë dhe japin në përdorim materiale 
bibliotekare dhe informacione sipas kërkesave e nevojave të përdoruesve.  

3. Udhëheqësi dhe punonjësit bibliotekarë emërohen nga themeluesi.  
 

Neni 22 
Bibliotekat private 

 
1. Bibliotekat private themelohen nga persona fizikë dhe juridikë.  
2. Struktura, organizimi, dhe financimi i bibliotekave private rregullohet me statut të 

cilin e miraton themeluesi.  
3. Statuti i bibliotekave private duhet të jetë në përputhje me këtë ligj dhe ligjet tjera 

në fuqi.  
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KREU III 
BOTIMET DHE MATERIALET BIBLIOTEKARE 

 
Neni 23 
Botimet 

1. Çdo person ose subjekt që nxjerr botime në Kosovë, të cilat i dedikohen përdorimit 
publik, obligohet që pesë (5) ekzemplarë të çdo botimi t’ia dërgojë Bibliotekës 
Kombëtare të Kosovës në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e botimit. Nëse 
botuesi nuk është i identifikuar ose është i identifikuar rrejshëm, i panjohur, 
përkatësisht nuk ka vendqëndrim ose seli në Kosovë, këtë obligim do ta kryej 
shtypshkronja, përkatësisht subjekti që ka bërë botimin. 

2. Botime konsiderohen librat e shtypura dhe elektronike, materiali jo libër që 
nënkupton fonodokumentet, fotodokumentet, materiali i imët bibliotekar, 
broshurat, separatët, revistat, gazetat, riprodhimet artistike, veprat muzikore të 
shkruara në partitura, hartat gjeografike, atlaset, globuset e të gjitha llojeve, planet 
urbanistike, pllakatet, katalogët, programet, materialet braile, diapozitivat si dhe 
pjesët e tyre përbërëse a shoqëruese të riprodhuara në mënyrë grafike, CD-Rom-ët, 
DVD-të, disqet e gramafonit dhe kompakt-disqet, kasetat audio dhe vizuale të 
regjistruara, disketat kompjuterike të regjistruara dhe veprat tjera që riprodhohen 
me shtypshkrim ose në një mënyrë tjetër të ngjashme. 

 
Neni 24 

Materialet bibliotekare me rëndësi të veçantë 
 
1. Çdo person në Kosovë që posedon material bibliotekar me rëndësi të veçantë për 

kulturën duhet:  
1.1. të informojë Bibliotekën Kombëtare të Kosovës për evidentimin e 

materialit;  
1.2. t’i mundësojë Bibliotekës Kombëtare të Kosovës qasje në ato materiale dhe 

sipas nevojës të ndërmerr masa për konservimin dhe restaurimin e tyre sipas 
marrëveshjes me poseduesin;  

1.3. t’i ofrojë paraprakisht Bibliotekës Kombëtare të Kosovës blerjen e materialit 
të tillë, nëse ka për synim tjetërsimin e tij brenda apo jashtë vendit.  

2. Nxjerrja e këtyre materialeve jashtë vendit për kohë të pacaktuar bëhet sipas 
legjislacionit në fuqi.  

 
KREU IV 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 25 
Gjoba 

 
1. Me gjobë prej njëqind (100) deri njëmijë (1.000) Euro dënohet për kundërvajtje 

përdoruesi që nuk e kthen, e dëmton, tjetërson ose e asgjëson materialin bibliotekar 
ose në ndonjë mënyrë tjetër shkel rregullat e përdorimit të materialit bibliotekar.  

2. Me gjobë prej dyqind (200) deri pesëqind (500) Euro dënohet për kundërvajtje 
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drejtuesi i bibliotekës nëse nuk ia dërgon Bibliotekës Kombëtare të Kosovës të 
dhënat e duhura.  

3. Me gjobë prej pesëqind (500) deri njëmijë (1.000) Euro dënohet për kundërvajtje 
botuesi, përkatësisht subjekti që nuk kryen obligimin e dërgimit të ekzemplarit të 
detyrueshëm në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.  

4. Me gjobë prej dyqind (200) deri njëmijë e dyqind (1.200) Euro dënohet për 
kundërvajtje personi përgjegjës i bibliotekës së sektorit publik i cili nuk ia dërgon 
Bibliotekës Kombëtare të Kosovës listën e koleksioneve të bibliotekës të cilat janë 
nxjerrë nga përdorimi apo listën e koleksioneve të bibliotekës që ka pushuar së 
funksionuari.  

5. Me gjobë prej pesëqind (500) deri pesëmijë euro (5.000) Euro dënohen për 
kundërvajtje personat që posedojnë materiale bibliotekare me rëndësi për 
trashëgiminë kulturore të cilët nuk e njoftojnë Bibliotekën Kombëtare të Kosovës 
për tjetërsimin e tyre.  

 
KREU V 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 26 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës 

do të ndahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës të cilën e menaxhon Ministria 
përkatëse për Kulturë dhe Bibliotekën Qendrore të Universitetit të Prishtinës e cila 
menaxhohet nga Universiteti i Prishtinës.  

2. Ndarja e këtyre dy bibliotekave do të bëhet me memorandum të bashkëpunimit në 
mes të MKRS-së dhe MASHT-it.  

 
Neni 27 

Aktet nënligjore 
 
1. Ministria përkatëse për Kulturë do të nxjerrë akte nënligjore për zbatimin e ligjit 

për bibliotekat brenda gjashtë (6) muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
2. Bibliotekat dhe subjektet tjera duhet në afat prej gjashtë (6) muajsh të bëjnë 

harmonizimin e akteve të tyre normative me ligjin e ri.  
 

Neni 28 
Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Biblioteka Nr. 2003/6. 
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Neni 29 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-097 
06 prill 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-015-2012, datë 26.04.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 9 / 4 MAJ 2012, 
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 VEPRIMTARI KËRKIMORE-SHKENCORE 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimet e ligjit 
 
Me këtë ligj rregullohen: themelimi, veprimtaria, organizimi, qeverisja, të drejtat dhe 
detyrimet e punëtorëve shkencorë dhe të hulumtuesve në këtë veprimtari, pozita e 
Këshillit Kombëtar të Shkencës, miratimi dhe zbatimi i Programit Kombëtar të 
Shkencës, bazat e financimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore, si dhe çështje të 
tjera lidhur me veprimtarinë kërkimore-shkencore në Kosovë. 
 

Neni 2 
Veprimtaria kërkimore-shkencore 

 
1. Veprimtaria kërkimore-shkencore është me interes të veçantë publik e shtetëror 

dhe pjesë përbërëse në hapësirën shkencore ndërkombëtare.  
2. Veprimtaria kërkimore-shkencore është punë hulumtuese sistematike që bëhet për 

kërkimin dhe zhvillimin e njohurive të reja, shfrytëzimin dhe zbatimin e tyre në 
praktikë.  

3. Veprimtaria kërkimore-shkencore, transferi i dijes dhe teknologjisë dhe inovacionit 
përfshin:  
3.1. kërkimet shkencore zhvillimore dhe publikimin e rezultateve të tyre;  
3.2. aftësimin e kuadrove për punë kërkimore shkencore dhe zhvillimore;  
3.3. transferin e dijes dhe teknologjisë;  
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3.4. njohjen dhe promovimin e inovacionit që del si rezultat i kërkimeve 
shkencore;  

3.5. ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore-shkencore që i 
ndihmon përparimit ekonomik, teknologjik, kulturor dhe social të vendit.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Aftësimi i kuadrit për punë kërkimore-shkencore - përfshirja në 
metodologjinë dhe në teknikën e punës kërkimore-shkencore të studentëve 
në nivelin master dhe të doktoratës, përgatitjen dhe mbrojtjen e punimeve të 
diplomave të masterit, të tezave të doktoratave dhe studimet postdoktorale 
për përsosjen e mëtejshme shkencore brenda vendit dhe në botë. 

1.2. Infrastruktura kërkimore-shkencore - përfshinë objektet, pajimet dhe 
shërbimet e nevojshme për veprimtarinë kërkimore-shkencore si laboratorët, 
bibliotekat, teknologjinë informative, revistat shkencore, arkivat si dhe të 
gjitha burimet e tjera me përmbajtje shkencore.  

1.3. Transferi i teknologjisë dhe dijes - bartja e të drejtës së pronësisë ose të 
drejtën për të përdorur një pjesë apo tërësinë e një teknologjie ose të një 
ideje nga pala që e ka të drejtën për ta transferuar këtë lloj të teknologjisë 
ose dijes.  

1.4. Inovacioni - zbulimet apo shpikjet shkencore të cilat shpien deri te një 
prodhim i ri, proces i ri apo teknologji e re me karakteristika unikate, të 
krijuara duke u bazuar në të arriturat individuale apo ekipore shkencore.  

1.5. Kërkimi shkencor dhe puna eksperimentale - përbën boshtin e 
aktiviteteve krijuese që ndërmerren me qëllim të kërkimit dhe zhvillimit të 
njohurive të reja, të shfrytëzimit dhe të zbatimit të tyre në praktikë.  

1.6. Hulumtimi bazik - paraqet punën teorike apo eksperimentale të ndërmarrë 
kryesisht me qëllim të arritjes së njohurive të reja me interes në aspektin 
fundamental të fenomeneve të caktuara.  

1.7. Hulumtimi i aplikuar - përfshinë punën krijuese të mbështetur në rezultatet 
e kërkimeve fundamentale, e cila ndërmerret për zgjidhjen e çështjeve 
praktike të caktuara.  

1.8. Hulumtimi industrial - hulumtimi i planifikuar që synon përvetësimin e 
njohurive dhe aftësive të reja për zhvillimin e produkteve, proceseve ose 
shërbimeve të reja për të sjellë përmirësim të ndjeshëm të produkteve, të 
proceseve ose shërbimeve ekzistuese.  

1.9. Zhvillimi eksperimental - punë sistematike e bazuar në njohuritë 
ekzistuese të fituara nga përvoja kërkimore apo praktike, e cila përdoret për 
prodhimin e produkteve, pajisjeve apo materialeve të reja.  

1.10. Organizatë kërkimore - njësi ekonomike, si Universitet ose Institutet 
kërkimore, pavarësisht nga statusi ligjor i tyre, qëllimi kryesor i të cilit është 
të kryejë hulumtime themelore, hulumtime industriale apo zhvillim 
eksperimental për të shpërndarë rezultatet e tyre me ndihmën e 
mësimdhënies ose publikimeve.  
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1.11. Programi Kombëtar i Shkencës - dokument themelor shkencor i miratuar 
nga Kuvendi i Kosovës në bazë të propozimit të Qeverisë.  

1.12. Këshilli Kombëtar i Shkencës – organ qe themelohet nga Kuvendi në bazë 
të propozimit të Qeverisë që ka për qëllim zhvillimin e veprimtarisë 
kërkimore shkencore në Kosovë.  

1.13. Ministria - Ministria përkatëse për shkencë.  
 

KREU II 
DISPOZITAT E VEÇANTA 

 
Neni 4 

Parimet dhe objektivat 
 
1. Parimet udhëzuese në përkrahjen e shkencës dhe hulumtimeve për organizimin e 

institucioneve shkencore janë: 
1.1. liria e ushtrimit të veprimtarisë shkencore dhe e mësimdhënies akademike;  
1.2. rëndësia e shkencës dhe hulumtimeve, teknologjisë dhe inovacionit për 

shoqërinë dhe ekonominë;  
1.3. bashkëpunimi kërkimor në mes të universiteteve dhe institucioneve jo-

universitare;  
1.4. bashkëpunimi në mes të shtetit dhe institucioneve tjera, i rregulluar me ligj;  
1.5. bashkëpunimi kërkimor ndërkombëtar, në veçanti ai evropian;  
1.6. sigurimi i mjeteve adekuate për shkencë dhe hulumtim, teknologji dhe 

inovacion;  
1.7. trajtim i barabartë i meshkujve dhe femrave;  
1.8. përdorim sistematik i vlerësimit dhe monitorimit të programeve, instrumenteve, 

iniciativave dhe masave hulumtuese dhe të zhvillimit teknologjik;  
1.9. punës publike me interes shtetëror; 
1.10. etikës dhe të përgjegjësisë së punëtorit shkencor dhe të hulumtuesit për 

rezultatin e punës së tij;  
1.11. kujdesit për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe trashëgimisë kulturore.  

2. Objektivat për përkrahjen e shkencës dhe hulumtimit, teknologjisë dhe inovacionit 
si dhe për organizimin e shkencës dhe hulumtimit janë:  
2.1. të zgjerojë dhe të thellojë njohuritë shkencore;  
2.2. të përkrahë zhvillimin e resurseve njerëzore në shkencë dhe hulumtim në 

institucionet kërkimore universitare dhe jo-universitare, veçanërisht 
hulumtuesit e rinj;  

2.3. të stimulojë rritjen e aktiviteteve zhvillimore hulumtuese dhe teknologjike të 
ndërmarrjeve, institucioneve kërkimore universitare dhe jo-universitare;  

2.4. të rrisë bashkëpunimin në mes të ndërmarrjeve dhe institucioneve kërkimore 
universitare dhe jo-universitare;  

2.5. të kontribuojë ndjeshëm në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, duke 
intensifikuar hulumtimet shkencore dhe duke rritur cilësinë dhe efikasitetin 
e shpërndarjes së rezultateve të fituara duke respektuar njëherësh vlerat 
shoqërore dhe mbrojtjen e ambientit.  
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Neni 5 
Financimi i veprimtarisë kërkimoro-shkencor 

 
1. Për sigurimin e kushteve dhe mjeteve të nevojshme për veprimtarinë kërkimore 

shkencore, Qeveria e Republikës së Kosovës ndan zero pikë shtatë përqind (0.7%) 
të buxhetit vjetor vendor. Këto mjete shfrytëzohen për financimin e: 
1.1. aktiviteteve për hulumtimet bazë, hulumtimet e aplikuara, zhvillimin 

teknologjik dhe inovacionin, që lidhen me aktivitetet e cekura më lartë, 
Republika e Kosovës siguron mjete adekuate për aktivitetet adekuate në 
vijim; 

1.2. aktiviteteve në fushën e hulumtimeve bazë dhe hulumtimeve të aplikuara, të 
cilat janë kualifikuar si të drejta nën mekanizmat paravlerësues, në veçanti 
vlerësimet, ekspertizat dhe vlerësimet e jashtme të komisioneve 
përzgjedhëse të kualifikuara;  

1.3. aktivitete në krijimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës 
shkencore;  

1.4. aktivitete në ruajtjen sistematike dhe shpërndarjen e rezultateve të 
aktiviteteve të hulumtimeve bazë dhe atyre të aplikuara, siç janë konferencat 
shkencore, ekspozitat, publikimet dhe forma të tjera të dokumentimit;  

1.5. aktivitete në zhvillimin e resurseve njerëzore në fushën e shkencës dhe 
hulumtimit, teknologjisë dhe inovacionit;  

1.6. aktivitete në zhvillimin e teknologjisë ose inovacionit, të cilat bazohen në 
aktivitetet plotësuese kërkimore bazë dhe të aplikuara;  

1.7. aktivitete në transferin e rezultateve kërkimore, zhvillimore dhe inovacionit 
në pilot projektet dhe ato demonstruese;  

1.8. studime fizibilizuese teknike;  
1.9. transfer teknologjik;  
1.10. ndihmë për shpenzimet industriale të të drejtave të pronësisë për ndërmarrjet 

e mesme të vogla;  
1.11. ndihmë për ndërmarrjet e reja inovative;  
1.12. ndihmë për procesin dhe shërbimet organizative inovative;  
1.13. ndihmë për shërbimet inovative dhe udhëzuese dhe për shërbimet 

përkrahëse inovative (përfshirë themelimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 
inkubatorëve biznesor të thellë teknologjik, parqet shkencore-teknologjike si 
dhe ndërmarrje të ngjashme);  

1.14. ndihmë për kredi të personelit të kualifikuar;  
1.15. ndihmë për grupet inovative;  
1.16. programet relevante të hulumtimit dhe zhvillimit si dhe njëkohësisht masat 

përkrahëse komplementare të paraqitura më sipër, mund të përdoren 
njëkohësisht edhe për pjesëmarrje në iniciativat evropiane dhe ndërkombëtare;  

1.17. realizimit të Programit Kombëtar të Shkencës;  
1.18. publikimit të arritjeve shkencore;  
1.19. mbështetjes së punëtorëve Shkencorë dhe të hulumtuesve, për t’u marrë me 

punë kërkimoro-shkencore dhe arsimore.  
2. Buxheti shtetëror për veprimtarinë kërkimoro-shkencore është zë i veçantë 

buxhetor.  
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Neni 6 
Bartësit e veprimtarisë kërkimore-shkencore 

 
1. Veprimtarinë kërkimore-shkencore e ushtrojnë personat juridik dhe fizikë që i 

plotësojnë kushtet sipas këtij ligji. 
2. Punët kërkimore-shkencore i ushtrojnë punëtorët shkencorë dhe hulumtuesit që 

kanë tituj përkatës shkencorë dhe hulumtues apo arsimim relevant akademik. 
 

Neni 7 
Personat juridik dhe fizikë kërkimorë-shkencorë 

 
1. Veprimtarinë kërkimore-shkencore e ushtrojnë institucionet shkencore në cilësinë 

e personave juridik kërkimorë-shkencorë.  
2. Persona juridik kërkimorë-shkencorë janë:  

2.1. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës;  
2.2. Universitetet;  
2.3. Instituti Albanologjik;  
2.4. Instituti i Historisë dhe  
2.5. Institucionet tjera kërkimore -shkencore dhe të arsimit të lartë.  

3. Personat e tjerë juridik mund të merren me veprimtari kërkimore-shkencore, në 
qoftë se i përmbushin kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe nëse marrin licencën 
nga Ministria përkatëse për shkencë.  

4. Personat fizikë që s’janë punëtorë të Institucioneve kërkimore-shkencore 
konsiderohen punëtorë kërkimorë-shkencorë nëse merren me këtë veprimtari dhe 
me punën e tyre i plotësojnë kushtet e vlerësimit (punimet shkencore, publikimet, 
rezultatet etj.) dhe gradimit të përcaktuara për punëtorët shkencorë të punësuar në 
institucionet shkencore.  

 
Neni 8 

Institucionet kërkimore-shkencore 
 
Institucionet kërkimore-shkencore themelohen nga personat juridik dhe fizik të vendit 
dhe të huaj në bazë të kushteve të parapara në këtë ligj. 
 

Neni 9 
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës 

 
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, ushtron veprimtarinë kërkimore- 
shkencore në bazë të këtij ligji dhe Ligjit për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të 
Kosovës. 

 
Neni 10 

Universitetet 
 
1. Universitetetet janë institucione të arsimit të lartë të cilat veprimtarinë arsimore 

dhe kërkimore-shkencore e ushtrojnë në bazë të Ligjit për arsimin e lartë dhe të 
këtij ligji.  
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2. Universitetet, në kuadër të fakulteteve dhe programeve studimore, mund të 
themelojnë institute apo njësi të tjera kërkimore- shkencore të përcaktuara me 
statut të tyre.  

 
Neni 11 

Institutet 
 
Institutet kërkimore-shkencore janë institucione të pavarura shkencore publike, 
publiko-private ose private, kurse ato që formohen në kuadër të institucioneve të 
shkollimit të lartë janë institute kërkimore-shkencore në përbërje të këtyre 
institucioneve. 
 

Neni 12 
Bashkëpunimi 

 
Institutet kërkimore-shkencore dhe institucionet e arsimit të lartë bashkëpunojnë me 
qëllim të ndërlidhjes dhe shfrytëzimit të përvojave të punës kërkimore-shkencore dhe 
arsimore dhe të shfrytëzimit të përvojave të njëri tjetrit për hulumtime multidisiplinare. 
 

Neni 13 
Themelimi i institutit 

 
1. Institutin mund ta themelojnë personi juridik dhe personi fizik i vendit dhe i huaj 

në bazë të kushteve të parapara në këtë ligj.  
2. Për kryerjen e kërkimeve shkencore me interes publik, Ministria përkatëse për 

shkencë themelon institute shkencore publike.  
3. Instituti kërkimor-shkencor publik themelohet në bazë të dispozitave të këtij ligji.  
4. Institutet private themelohen me vendim të themeluesit në mënyrën e përcaktuar 

me dispozitat e këtij ligji.  
5. Licencën për ushtrimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore të instituteve 

kërkimore-shkencore e jep Ministria përkatëse për shkencë.  
 

Neni 14 
Veprimtaria e institutit 

 
1. Instituti kërkimor-shkencor ka këtë veprimtari:  

1.1. ushtron veprimtarinë kërkimore-shkencore;  
1.2. kujdeset për ngritjen e kapaciteteve kërkimore-shkencore;  
1.3. organizon dhe përparon veprimtarinë në fushën e publikimeve si dhe të 

informimit kërkimor- shkencor;  
1.4. bashkëpunon me institucionet kërkimore-shkencore të vendit dhe të botës;  
1.5. angazhohet në veprimtarinë kërkimore-shkencore, në përputhje me 

prioritetet e Programit Kombëtar të Shkencës duke bashkëpunuar 
reciprokisht me institucionet e tjera;  

1.6. zbaton rezultatet e kërkimit shkencor si një masë për rritjen e aftësisë 
konkurruese të ekonomisë së Kosovës;  
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1.7. merret me promovimin dhe transferimin e teknologjive të reja në bazë të 
arritjeve shkencore;  

1.8. merret me promovimin e integrimit të sistemit shkencor të Kosovës në 
hapësirën evropiane të kërkimit shkencor (ERA);  

1.9. merret me ndërlidhjen e shkencës dhe arsimit të lartë nëpërmjet 
bashkëpunimit me universitetet dhe institucionet tjera të arsimit të lartë;  

1.10. njofton Ministrinë përkatëse për shkencë në lidhje me aktivitetet dhe masat 
e ndërmarra për ndërkombëtarizimin e veprimtarisë së tyre shkencore.  

2. Veprimtaria e instituteve kërkimore-shkencore përbëhet nga veprimtaria bazë, e 
paraparë me aktin e themelimit, me veprimtari të kontraktuar si dhe me veprimtari 
që dalin si rezultat i projekteve të fituara në bazë konkurrimi në vend ose jashtë 
vendit. 

3. Institutet shkencore publike me projektet e tyre ofrojnë zgjidhje me interes të 
përgjithshëm shtetëror.  

4. Aktivitetet e instituteve kërkimore-shkencore private rregullohen me aktin e tyre të 
themelimit dhe me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 15 

Personat e tjerë juridik dhe fizikë 
 
1. Subjektet vendore ose të huaja juridike dhe personat fizikë mund të themelojnë 

institucione për zbatimin e aktiviteteve kërkimore-shkencore në bazë të dispozitave 
të këtij ligji.  

2. Personat e tjerë juridik të angazhuar në veprimtarinë kërkimore-shkencore marrin 
statusin e personit juridik kërkimor-shkencor me rastin e regjistrimit në regjistër.  

 
Neni 16 

Publikimi i të dhënave 
 
1. Personat juridik kërkimorë- shkencorë kanë për detyrë që t’i publikojnë në faqet e 

tyre të internetit ose në ndonjë mënyrë tjetër t’i vënë në dispozicion të publikut të 
gjitha aktet normative dhe informatat relevante për institucionin e tyre, si më poshtë:  
1.1. ligjin, statutin dhe aktet e tjera të përgjithshme;  
1.2. strategjinë e zhvillimit shkencor të personit juridik;  
1.3. strukturën e vendeve të punës shkencore dhe të tjera;  
1.4. informacionin për anëtarët e organeve shkencore të personave juridik dhe 

kohëzgjatjen e mandatit të tyre;  
1.5. rregullat dhe procedurat që rregullojnë funksionimin e organeve vendim-

marrëse të personave shkencorë juridik;  
1.6. rezultatet e kontrolleve të brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë 

dhe përmirësimit të saj në përputhje me dokumentet ligjore që rregullojnë 
sigurimin e cilësisë në fushën e shkencës dhe të arsimit të lartë;  

1.7. kodin e etikës;  
1.8. aktet e tjera të parapara me aktin e veprimtarisë së subjekteve shkencore.  

2. Institutet kërkimore publike duhet të publikojnë në faqet e tyre edhe informacionin 
e mëposhtëm:  
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2.1. raportin mbi ecurinë e aktiviteteve dhe projekteve kërkimore-shkencore;  
2.2. marrëveshjet e veçanta programore të lidhura me Ministrinë përkatëse për 

shkencë;  
2.3. dokumentin mbi kategorinë e instituteve kërkimore-shkencore publike në 

përputhje me vendimin e miratuar nga Ministria përkatëse për shkencë;  
2.4. listën e punëtorëve shkencorë dhe hulumtuesve të jashtëm;  
2.5. informacione të tjera që dalin nga aktet e përgjithshme dhe nga strategjia 

zhvillimore e instituteve kërkimore shkencore publike.  
 

Neni 17 
Strategjia e zhvillimit 

 
1. Personat juridik kërkimorë-shkencorë që financohen nga buxheti i shtetit, duhet ta 

kenë planin e objektivave për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe strategjinë e 
zhvillimit e cila duhet të përfshijë: 
1.1. fushat e veprimtarisë shkencore sipas Programit Kombëtar të Shkencës;  
1.2. llojet e kërkimit shkencor;  
1.3. planin e objektivave për periudhën tre (3) vjeçare;  
1.4. synimet afatgjata për periudhën gjashtë (6) vjeçare;  
1.5. masat dhe afatet për t’i arritur objektivat;  
1.6. masat e bashkëpunimit me sektorin publik ose të ekonomisë;  
1.7. planin për zhvillimin e burimeve njerëzore në shkencë;  
1.8. planin e zhvillimit të infrastrukturës shkencore;  
1.9. planin e veprimtarive shkencore dhe teknike për përfitimin e të ardhurave 

konkurruese tenderuese dhe të tjera;  
1.10. prezentimin publik dhe zbatueshmërinë e rezultateve të veprimtarisë 

shkencore në ekonomi dhe sektorët tjerë relevantë për shoqërinë;  
1.11. planin e bashkëpunimit me universitetet dhe institucionet tjera kërkimore-

shkencore dhe të arsimit të lartë;  
1.12. çështje të tjera relevante për aktivitetet specifike kërkimore-shkencore të 

personave juridik kërkimor-shkencor.  
 

Neni 18 
Kushtet për themelimin e Institutit 

 
1. Instituti kërkimor-shkencor themelohet dhe ushtron veprimtari kërkimore-

shkencore në qoftë se i përmbush këto kushte: 
1.1. të ketë program afatgjatë të veprimtarisë kërkimore-shkencore;  
1.2. të ketë së paku shtatë (7) punëtorë shkencorë dhe hulumtues në marrëdhënie 

të përhershme pune për kohë të pacaktuar, prej të cilëve, së paku tre (3) të 
kenë gradën e doktorit të shkencave;  

1.3. të ketë siguruar lokalin dhe pajisjet;  
1.4. të ketë dokumentacion shkencor-informues;  
1.5. të plotësojë edhe kushte të tjera të përcaktuara me ligj.  

2. Në bazë të kërkesës së Ministrisë përkatëse për shkencë lidhur me plotësimin e 
kushteve nga paragrafi 1. i këtij neni, Këshilli Kombëtar i Shkencës jep vlerësimin 
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për përmbushjen e kushteve për themelimin, organizimin dhe për zhvillimin e 
veprimtarisë kërkimore-shkencore të instituteve.  

3. Këshilli Kombëtar i Shkencës është i detyruar që vlerësimin nga paragrafi 2. i këtij 
neni t’ia jep Ministrisë përkatëse për shkencë brenda afatit prej dy (2) muajsh nga 
dorëzimi i kërkesës për regjistrim.  

 
Neni 19 

Licencimi 
 
1. Instituteve shkencore që aplikojnë dhe i plotësojnë kushtet nga ky ligj, Ministria 

përkatëse për shkencë ua jep licencën për fillimin e veprimtarisë dhe bën regjistrimin 
e tyre.  

2. Procedurën e regjistrimit dhe të licencimit e përcakton Ministria përkatëse për 
shkencë përmes aktit nënligjor.  

3. Institutet shkencore publike dhe private mund të fillojnë ushtrimin e veprimtarisë 
së tyre që nga momenti i regjistrimit.  

 
Neni 20 

Veprimtaria në rrethana të jashtëzakonshme 
 
1. Në rrethana të jashtëzakonshme të okupimit, të rrezikimit të drejtpërdrejtë nga lufta 

ose të gjendjes së luftës, puna dhe veprimtaria e instituteve shkencore mund të 
zhvillohet edhe në kushte të tjera të parapara me këtë ligj.  

2. Ministria përkatëse për shkencë i përcakton me akt nënligjor kushtet nga paragrafi 
1. i këtij neni.  

 
Neni 21 

Organizimi dhe qeverisja 
 
1. Organizimi i brendshëm i institutit përcaktohet me statut, me aktin e themelimit 

dhe në pajtim me ligjin.  
2. Masat për qeverisjen dhe administrimin e institutit publik kërkimor-shkencor 

përcaktohen me statut të miratuar nga këshilli drejtues me pëlqimin paraprak të 
Ministrisë përkatëse për shkencë.  

3. Pëlqimin për miratimin e statutit, Ministria përkatëse për shkencë duhet ta jep 
brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh, kurse miratimi i tij nga këshilli drejtues duhet të 
bëhet më së voni tridhjetë (30) ditë pas marrjes së pëlqimit.  

 
Neni 22 

Organet drejtuese të Institutit 
 
1. Organet e Institutit publik janë:  

1.1. Këshilli drejtues;  
1.2. Këshilli shkencor; dhe  
1.3. Drejtori.  
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2. Organet drejtuese të Instituteve private përcaktohen në bazë të ligjit mbi 
themelimin e ndërmarrjeve private, ndërsa organet profesionale dhe shkencore të 
tyre duhet të formohen në bazë të këtij ligji. 

 
Neni 23 

Këshilli drejtues 
 
1. Këshilli drejtues është organ kolegjial i qeverisjes së institutit.  
2. Këshillin e përbëjnë udhëheqësit e njësive të veçanta të institutit, me të udhëheq 

drejtori i institutit.  
3. Këshilli drejtues i Instituteve publike përbëhet prej pesë (5) anëtarësh.  
4. Ministria përkatëse për shkencë emëron dy (2) anëtarë të Këshillit Drejtues që kanë 

thirrje shkencore.  
5. Këshilli drejtues nxjerr statutin dhe aktet për organizimin e punës dhe krijimin e 

kushteve për zhvillimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore.  
 

Neni 24 
Këshilli shkencor 

 
1. Këshilli shkencor është organ profesional i institutit që:  

1.1. shqyrton dhe vendos për çështjet shkencore dhe profesionale;  
1.2. propozon kandidatët për drejtor të institutit;  
1.3. mbikëqyrë procedurën e zgjedhjes në titujt shkencorë dhe në ata hulumtues;  
1.4. kryen edhe punë të tjera në pajtim me statutin e institutit dhe me vendimin 

për themelimin e tij.  
2. Numri i anëtarëve, përbërja dhe kompetencat e këshillit shkencor përcaktohen me 

statut.  
 

Neni 25 
Zgjedhja e drejtorit 

 
1. Drejtori i institutit publik zgjedhet në bazë të konkursit publik të cilin e shpall 

këshilli drejtues pas njoftimit paraprak të Ministrisë.  
2. Këshilli shkencor e emëron komisionin profesional-shkencor për zbatimin e 

procedurës së zgjedhjes së drejtorit. Komisioni ka për detyrë të konstatojë se cilët 
prej kandidatëve që kanë konkurruar i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe ato të 
veçanta, në pajtim me ligjin dhe me statutin e institutit.  

3. Komisioni, pas shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve, i paraqet këshillit 
shkencor të institutit vlerësimin shkencor e profesional për secilin kandidat të 
paraqitur, si dhe jep propozimin e vet se cilët prej tyre i plotësojnë më së miri 
kushtet për t’u zgjedhur drejtor i institutit.  

4. Në mbështetje të këtij vlerësimi, këshilli shkencor i institutit i propozon këshillit 
drejtues kandidatët për drejtor të institutit.  

5. Drejtorin e institutit e zgjedh dhe e shkarkon këshilli drejtues, në bazë të 
propozimit të këshillit shkencor të institutit.  

6. Ministria përkatëse për shkencë ka të drejtë të revidojë apo ta anulojë vendimin e 
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këshillit drejtues kur konstatohet se janë shkelur dispozitat ligjore për emërimin 
apo shkarkimin e drejtorit të institutit.  

7. Drejtorin e institutit që vepron në kuadër të institucioneve të arsimit të lartë, sipas 
kushteve dhe procedurës së përcaktuar me statut, e emëron dhe e shkarkon 
themeluesi.  

 
Neni 26 

Kompetencat 
 
1. Drejtori ka këto kompetenca:  

1.1. udhëheq dhe e përfaqëson institutin dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e 
veprimtarisë së institutit;  

1.2. kryeson këshillin shkencor;  
1.3. organizon punën dhe veprimtarinë e institutit;  
1.4. nxjerr aktin për sistematizimin e vendeve të punës sipas propozimit të 

këshillit shkencor;  
1.5. nënshkruan kontratat e punës me punëtorët e institutit;  
1.6. kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statutin e institutit.  

 
Neni 27 

Përgjegjësia 
 
1. Drejtori për punën e vet i përgjigjet këshillit drejtues nё pajtim me dispozitat e këtij 

ligji dhe dispozitat e statutit tё institutit.  
2. Drejtori, së paku një herë në vit, i paraqet këshillit shkencor të institutit raport për 

punën e tij dhe veprimtarinë e institutit.  
 

Neni 28 
Udhëheqja e instituteve private 

 
Dispozitat e këtij ligji për udhëheqjen e instituteve publike zbatohen edhe në 
udhëheqjen e instituteve private, përveç dispozitave për mënyrën e zgjedhjes, të 
përbërjes dhe të mandatit të organeve drejtuese dhe të udhëheqësve. 
 

Neni 29 
Humbja e statusit kërkimor-shkencor të institutit ose të personit tjetër juridik 

 
1. Instituti ose personi tjetër juridik e humb statusin kërkimor-shkencor nëse: 

1.1. Ministria përkatëse për shkencë konstaton se instituti ose personi tjetër 
juridik kërkimor-shkencor nuk i përmbush kushtet e parapara me këtë ligj 
me ç’rast, brenda afatit një (1) vjeçar do të zbatojë procedurën për 
çregjistrimin e personave juridik dhe fizikë kërkimorë-shkencorë; 

1.2. nuk e kryen veprimtarinë për të cilën është themeluar.  
2. Kundër vendimit për çregjistrim, ankesa mund t’i paraqitet Qeverisë.  
3. Lidhur me vendimin për çregjistrim, Ministria përkatëse për shkencë e njofton 

themeluesin.  
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Neni 30 
Punëtorët shkencorë dhe hulumtuesit 

 
1. Punëtor shkencor në një institucion kërkimor-shkencor është personi i punësuar me 

konkurs dhe që ka gradën e doktorit të shkencave.  
2. Hulumtues në një institucion kërkimor-shkencor është personi i punësuar me 

konkurs që ka gradën e magjistrit ose masterit të shkencave.  
3. Me punë kërkimore-shkencore, krahas punëtorëve shkencorë, merren edhe 

hulumtuesit, që sipas dispozitave të këtij ligji, i përmbushin kushtet për t’u 
zgjedhur në titujt hulumtues.  

4. Punëtor shkencor është edhe personi fizik që s’është i punësuar në ndonjë 
institucion kërkimor-shkencor, që merret me veprimtari kërkimore-shkencore, që 
ka gradën e doktorit të shkencave dhe që ka së paku një (1) punim shkencor të 
botuar në ndonjë revistë relevante ndërkombëtare.  

 
Neni 31 

Titujt shkencorë 
 
1. Titujt shkencorë janë:  

1.1. Bashkëpunëtor shkencor;  
1.2. Bashkëpunëtor i lartë shkencor; dhe  
1.3. Këshilltar shkencor.  

2. Titulli bashkëpunëtor shkencor - është i barasvlershëm me titullin shkencor-
mësimor, asistent profesor; titulli bashkëpunëtor i lartë shkencor është i 
barasvlershëm me titullin shkencor-mësimor profesor i asocuar; titulli këshilltar 
shkencor- është i barasvlershëm me titullin shkencor-mësimor profesor i rregullt.  

3. Gradat dhe titujt shkencor të fituar jashtë vendit për personelin e instituteve 
kërkimore-shkencore i nënshtrohen procedurës së rregullt të verifikimit dhe 
barasvlerësimit në MASHT.  

 
Neni 32 

Titujt e hulumtuesve 
 
1. Titujt hulumtues janë:  

1.1. Hulumtues; dhe  
1.2. Hulumtues i pavarur.  

2. Titulli hulumtues është i barasvlershëm me titullin asistent i ri; titulli hulumtues i 
pavarur është i barasvlershëm me titullin asistent.  

 
Neni 33 

Zgjedhja në titujt shkencorë 
 
1. Bashkëpunëtor shkencor, në kohëzgjatje prej katër (4) vjetësh, mund të zgjedhet 

personi që ka shkallën e doktorit të shkencave, që ka botuar së paku një (1) punim 
shkencor, në ndonjë revistë relevante ndërkombëtare në kuadër të lëmisë. 

2. Bashkëpunëtor i lartë shkencor, në kohëzgjatje prej katër (4) vjetësh zgjedhet 
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personi i cili ka arritur shkallën shkencore të doktorit të shkencave, që ka botuar së 
paku tri (3) punime shkencore në revistat relevante ndërkombëtare në kuadër të 
lëmisë dy (2) prej tyre pas zgjedhjes së fundit.  

3. Këshilltar shkencor, zgjedhet personi i cili ka arritur shkallën shkencore të doktorit 
të shkencave, që ka botuar së paku pesë (5) punime shkencore në revistat relevante 
ndërkombëtare në kuadër të lëmisë dy (2) prej tyre pas zgjedhjes së fundit dhe që 
ka marrë pjesë me sukses në organizimin e veprimtarisë shkencore.  

4. Titulli këshilltar shkencor është i përhershëm.  
 

Neni 34 
Zgjedhja në titujt hulumtues 

 
1. Hulumtues, në kohëzgjatje prej tri (3) vjetësh, zgjedhet personi me studime 

përkatëse themelore me notë mesatare mbi tetë (8) dhe që ka kryer studimet për 
master shkencor, që nuk ka më shumë se njëzet e shtatë (27) vjet.  

2. Hulumtues i pavarur, në kohëzgjatje prej tri (3) vjetësh, zgjedhet personi që ka 
regjistruar studimet e doktoraturës dhe që ka punime të publikuara në revista 
shkencore.  

3. Hulumtuesit nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni mund të zgjedhen në titullin e 
njëjtë edhe për një mandat.  

 
Neni 35 

Vlerësimi 
 
1. Zgjedhja e punëtorëve shkencorë dhe e hulumtuesve bëhet në bazë të konkursit publik.  
2. Mendimin se kandidati i përmbush ose jo kushtet për zgjedhje në titullin shkencor 

ose në titullin hulumtues, e jep komisioni recensues i emëruar nga këshilli 
shkencor i institutit, i cili zbaton procedurën e konkursit.  

3. Komisioni recensues profesional përbëhet së paku prej tre (3) anëtarëve, dy (2) 
prej të cilëve duhet të jenë nga fusha e ngushtë profesionale dhe nuk bën të jenë me 
tituj më të ulët se titulli për të cilin e shkruajnë recensionin.  

 
Neni 36 

Lidhja dhe shkëputja e marrëdhënies së punës 
 
1. Punëtorët shkencorë dhe hulumtuesit lidhin me institutin, ose me personin tjetër 

juridik kërkimor-shkencor, kontratën për punën në pajtim me legjislacionin në 
fuqi.  

2. Kontrata e punës e lidhur midis punëtorit shkencor ose hulumtuesit dhe institutit 
ose personit tjetër juridik kërkimor-shkencor shkëputet:  
2.1. me kërkesën e punëtorit shkencor ose të hulumtuesit;  
2.2. në qoftë se punëtori shkencor ose hulumtuesi e humb statusin e punëtorit 

shkencor, për shkak se nuk zgjedhet ose rizgjedhet në titullin e paraparë;  
2.3. në qoftë se punëtori i shkel rëndë detyrat e punës, ose me sjelljet e tij e ul 

autoritetin e institutit;  
2.4. në rastet e tjera të përcaktuara me ligj.  
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Neni 37 
Aftësimi dhe përsosja kërkimore shkencore 

 
1. Me qëllim që të rinjtë të përgatiten, të aftësohen dhe të përfshihen në punën 

kërkimore-shkencore, në institut mund të pranohen edhe praktikantë.  
2. Praktikant mund të zgjedhet personi me studime përkatëse themelore, me notë 

mesatare mbi tetë (8).  
3. Praktikanti zgjedhet në kohëzgjatje prej një (1) viti me mundësi vazhdimi edhe për 

një (1)vit.  
4. Me statut të institutit përcaktohen kushtet për zgjedhjen e praktikantit.  
5. Ministria përkatëse për shkencë, me akt nënligjor, përcakton rregulla të veçanta për 

aftësimin dhe përsosjen shkencore të praktikantëve, të studentëve pasuniversitarë 
dhe për inkuadrimin e tyre në punën kërkimore-shkencore.  

 
Neni 38 

Programi Kombëtar i Shkencës 
 
1. Programi Kombëtar i Shkencës është dokument themelor shkencor me të cilin 

përcaktohen:  
1.1. fushat shkencore që duhet të zhvillohen në mënyrë të veçantë;  
1.2. fushat shkencore që duhet të zhvillohen në mënyrë sistemore, për shkak të 

ngecjes në zhvillim;  
1.3. zhvillimi i kapaciteteve institucionale shkencore.  

 
Neni 39 

Miratimi dhe zbatimi i Programit kombëtar të shkencës 
 
1. Programi Kombëtar i Shkencës, miratohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

me propozim të Qeverisë.  
2. Programi kombëtar i shkencës, miratohet për periudhën pesë (5) vjeçare. 

Plotësohet dhe ndryshohet me procedurë të njëjtë.  
3. Qeveria e Republikës së Kosovës i paraqet Kuvendit deri me 31 mars raport për 

zbatimin e Programit Kombëtar të Shkencës, si dhe për gjendjen e përgjithshme në 
veprimtarinë kërkimore-shkencore në Kosovë.  

4. Mjetet për realizimin e Programit Kombëtar të Shkencës, sipas propozimit të 
Qeverisë, i përcakton Kuvendi i Kosovës.  

5. Qeveria, mund të sjell masa favorizuese financiare për institucionet kërkimore-
shkencore me qëllim të realizimit të Programit Kombëtar të Shkencës.  

 
Neni 40 

Këshilli Kombëtar i Shkencës 
 
Këshilli Kombëtar i Shkencës, përkujdeset për zhvillimin sistemor të veprimtarisë 
kërkimore-shkencore dhe teknologjike në Republikën e Kosovës. 
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Neni 41 
Veprimtaria 

 
1. Këshilli kombëtar i shkencës:  

1.1. paraqet Qeverisë së Kosovës propozimin e Programit Kombëtar Shkencor;  
1.2. vlerëson, në aspektin krahasimtar, gjendjen në veprimtarinë kërkimore-

shkencore dhe teknologjike, pozitën dhe zhvillimin e saj në shkallë 
kombëtare dhe ndërkombëtare;  

1.3. jep mendimin për nevojën e themelimit, ristrukturimit apo suprimimit të 
instituteve kërkimoro-shkencore;  

1.4. propozon dhe nxit ndërmarrjen e masave për përparimin e veprimtarisë 
kërkimore-shkencore;  

1.5. shqyrton çështje të rëndësisë së veçantë që kanë të bëjnë me sistemin 
kombëtar të inovacioneve si dhe propozon dhe nxit ndërmarrjen e masave 
për përparimin e tij në funksion të zhvillimit teknologjik;  

1.6. shqyrton dhe jep mendimin për çështje të tjera të rëndësishme për zhvillimin 
e gjithëmbarshëm të vendit, sipas kërkesës së Kuvendit të Republikës së 
Kosovës.  

 
Neni 42 

Përbërja dhe zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës 
 
1. Këshilli Kombëtar i Shkencës përbëhet prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve.  
2. Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Shkencës, i emëron Kuvendi, me propozim të 

Qeverisë, me mandat prej katër (4) vjetësh.  
3. Anëtarët e Këshillit kombëtar të shkencës propozohen nga Qeveria të paktën 

gjashtë (6) muaj para përfundimit të mandatit të Këshillit.  
4. Anëtarët e Këshillit emërohen nga Kuvendi të paktën tridhjetë (30) ditë para 

përfundimit të mandatit të anëtarëve aktual.  
5. Këshilli Kombëtar i Shkencës e zgjedh kryetarin nga radhët e veta me votim të 

fshehtë.  
6. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Shkencës, merr pjesë edhe Ministri ose 

përfaqësuesi i Ministrisë përkatëse për shkencë, pa të drejtë vote.  
 

Neni 43 
Propozimet e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës 

 
1. Institucionet shkencore të Kosovës, i propozojnë Ministrisë përkatëse për shkencë 

anëtarët e Këshillit Kombëtar të Shkencës.  
2. Në Këshillin Kombëtar të Shkencës duhet të sigurohet përfaqësimi adekuat i 

institucioneve kërkimore - shkencore, i fushave prioritare të shkencës dhe i 
autoriteteve shkencore.  

3. Institucionet të cilat japin propozimet për anëtarët e Këshillit Kombëtar të 
Shkencës, duhet të prezantojnë veprimtarinë e përgjithshme shkencore dhe 
profesionale për secilin kandidat të propozuar. 

4. Ministria përkatëse për shkencë mund t’i propozojë Qeverisë së Republikës së 
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Kosovës edhe ndonjë kandidat tjetër që nuk është propozuar nga institucionet 
shkencore të Kosovës, në pajtim me paragrafin 1. dhe 3. të këtij neni. 

 
Neni 44 

Shkarkimi i anëtarëve 
 
1. Anëtari i Këshillit Kombëtar i Shkencës mund të shkarkohet para skadimit të 

mandatit, në këto raste:  
1.1. nëse nuk i përmbush detyrimet e anëtarit;  
1.2. nëse e humb aftësinë e ushtrimit të detyrave;  
1.3. nëse me sjelljet e tij e cenon dinjitetin e funksionit të cilin e kryen;  
1.4. nëse, pa arsye, nuk merr pjesë në tri (3) aktivitete të Këshillit.  

2. Kërkesën për shkarkim të anëtarit mund ta bëjë kryetari ose, së paku, pesë (5) 
anëtarë të Këshillit.  

3. Pas marrjes së kërkesës në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, Këshilli formon një 
komision nga radhët e anëtarëve të vet, dhe në bazë të raportit të këtij komisioni, 
Këshilli i propozon Kuvendit shkarkimin e anëtarit të tij. Kuvendi me shumicë të 
votave të deputetëve të pranishëm vendos për shkarkimin e anëtarit të Këshillit.  

 
Neni 45 

Këshilli Shkencor i Ministrisë 
 
1. Ministria përkatëse për shkencë formon Këshillin shkencor prej shtatë (7) 

anëtarësh dhe këshillat për fusha përkatëse shkencore, me qëllim të zbatimit të 
Programit Kombëtar të Shkencës.  
1.1. këshilli shkencor vlerëson zbatimin e projekteve kërkimore-shkencore;  
1.2. orienton zhvillimin e fushave shkencore në pajtim me Programin Kombëtar 

të Shkencës;  
1.3. ndihmon hartimin e planit vjetor financiar për shkencën;  
1.4. propozon shpërndarjen e mjeteve për veprimtarinë kërkimore-shkencore nga 

buxheti i shtetit.  
2. Anëtarët e Këshillit të shkencës i emëron Ministria përkatëse për shkencë nga 

radhët e punëtorëve të njohur shkencorë, duke pasur parasysh përfaqësimin 
përkatës të fushave shkencore. Mandati i tyre është katër (4) vjet.  

3. Anëtar i Këshillit Shkencor të Ministrisë përkatëse për shkencë, ex-oficio është 
udhëheqësi i departamentit për shkencë i saj.  

 
Neni 46 

Këshillat e fushave shkencore 
 
1. Ministria përkatëse për shkencë formon këshillat e fushave shkencore, anëtarët e të 

cilave emërohen për katër (4) vjet në bazë të prioriteteve të përcaktuara nga 
Programi Kombëtar i Shkencës.  

2. Këshillat e fushave shkencore:  
2.1. bëjnë vlerësimin profesional të projekteve;  
2.2. japin mendimin për financimin e aktiviteteve të tjera shkencore, vendore 

dhe ndërkombëtare. 
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3. Fushat shkencore i përcakton Ministri, në bazë të propozimit të Këshillit Kombëtar 
të Shkencës. 

 
Neni 47 

Financimi 
 
1. Mjetet për kryerjen e veprimtarisë kërkimore-shkencore të institucioneve sigurohen nga:  

1.1. buxheti i Republikës së Kosovës, të destinuara për punën e institucioneve 
dhe për veprimtarinë kërkimore-shkencore;  

1.2. fondet, fondacionet dhe donacionet;  
1.3. mjetet që i realizon institucioni kërkimore-shkencor;  
1.4. burime të tjera të ligjshme.  

 
Neni 48 

Agjencioni shtetëror për kërkime shkencore 
 
Agjencia Shtetërore për Kërkime Shkencore themelohet me ligj të veçantë. 
 

KREU III 
DISPOZITAT PЁRFUNDIMTARE 

 
Neni 49 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Ministria përkatëse për shkencë, nxjerr aktet nënligjore brenda afatit prej dymbëdhjetë 
(12) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 
 

Neni 50 
Dispozita shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për veprimtari kërkimore-shkencore 
nr. 2004/42 si dhe të gjitha dispozitat ligjore të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 51 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-135 
28 mars 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-012-2013, datë 18.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 11 / 02 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 02/L-38 
PËR INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në mbështetje 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), 
 
Me qëllim të vënies së bazës ligjore për rregullimin, përparimin dhe përmirësimin e 
gjendjes shëndetësore me pik-synim kujdesin e shëndetit të banorëve të Kosovës: 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR INSPEKTORATIN SHËNDETËSOR 
 

Dispozitat themelore 
 

Neni 1 
 
1.1. Inspektorati Shëndetësor (në tekstin e mëtejmë Inspektorati) është organ 

administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë i cili sipas nenit 102.1 të Ligjit të 
Shëndetësisë ushtron mbikëqyrjen e jashtme profesionale në institucionet 
shëndetësore. 

1.2. Mbikëqyrja profesionale, sipas Ligjit për Shëndetësi të Kosovës, neni 101.2 
siguron zbatimin e normave etike, profesionale dhe të standardeve të aprovuara 
nga Ministria e Shëndetësisë.  

1.3. Inspektorati Shëndetësor ushtron mbikëqyrjen e jashtme të veprimtarisë 
profesionale të institucioneve shëndetësore pa marrë parasysh format e 
financimit të tyre dhe përkatësinë pronësore.  

1.4. Mbikëqyrja e punës së institucioneve shëndetësore nënkupton marrjen e të gjitha 
masave inspektuese të parapara me këtë Ligj më qëllim të arritjes të standardeve 
përkatëse të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë.  

1.5. Ky organ ka për qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore dhe kujdesit 
ndaj banorëve në institucionet shëndetësore.  

 
Funksionet e Inspektoratit Shëndetësor 

 
Neni 2 

 
Funksionet e inspektoratit shëndetësor janë: 
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1. Mbikëqyrë zbatimin e Ligjit të shëndetësisë dhe dispozitave të tjera në 
pajtim me Nenin 1.5 që rregullojnë lëmin e shëndetësisë.  

2. Siguron këshilla teknike dhe profesionale për veprimtaritë shëndetësore me 
qëllim të zbatimit të dispozitave dhe standardeve ligjore të parapara me 
Ligjin e shëndetësisë.  

3. Siguron informacione të nevojshme për mënyrën dhe teknikat e arritjes së 
standardeve përkatëse nga lëmi i shëndetësisë.  

4. Njofton Ministrinë e Shëndetësisë, institucionet dhe organet kompetente për 
punën e paligjshme në institucionet shëndetësore dhe merr masa të parapara 
me këtë Ligj dhe ligjet tjera, në pajtim me autorizimet e dhëna.  

5. Siguron informacione, jep ndihmë dhe promovon praktikën më të mirë 
mjekësore për institucionet shëndetësore.  

6. Inspektorati ka për detyrë t’u ofroj institucioneve shëndetësore ndihmë në 
interpretimin e normave ligjore dhe të akteve tjera nënligjore të nxjerra nga 
Ministria e Shëndetësisë me qëllim të zbatimit efikas të tyre.  

 
Organizimi i Inspektoratit Shëndetësor 

 
Neni 3 

 
3.1. Inspektorati Shëndetësor përbëhet nga Kryeinspektori për shëndetësi dhe 

inspektorët shëndetësorë.  
3.2. Kryeinspektori për shëndetësi dhe inspektorët shëndetësorë zgjedhën përmes 

konkursit të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë në pajtim me rregullat e 
shërbimit civil.  

3.3. Inspektorati Shëndetësor harton program pune.  
3.4. Inspektorët shëndetësorë i përgjigjen Kryeinspektorit për shëndetësi.  
3.5. Organizimi i brendshëm dhe funksionimi i inspektoratit bëhet me akt të veçantë 

nënligjor nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.  
3.6. Me qëllim të zbatimit të autorizimeve ligjore nga fushëveprimtaria e tij, 

Inspektorati Shëndetësor bashkëpunon dhe koordinon veprimtarinë e tij edhe me 
Inspektoratin e Punës, Inspektoratin Sanitar, Inspektoratin e Mjedisit, 
Inspektoratin Ujor dhe Inspektoratet tjera përkatëse, Prokuroritë, Trupat 
Mbrojtëse të Kosovës (TMK) si dhe me Shërbimin Policor të Kosovës.  

 
Kryeinspektori 

 
Neni 4 

 
4.1. Kryeinspektori është udhëheqës dhe përgjegjës për punën e Inspektoratit 

Shëndetësor.  
4.2. Kryeinspektori siguron mbikëqyrjen e zbatimit unik të ligjeve dhe rregulloreve 

brenda kompetencave të Inspektoratit.  
4.3. Kryeinspektori mbikëqyrë ekzekutimin e vendimeve që kanë të bëjnë me 

shkeljet ligjore.  
4.4. Për punën e tij Kryeinspektori i përgjigjet Ministrit të Shëndetësisë.  
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4.5. Kryeinspektori për shëndetësi për punën e tij përpilon raporte mujore dhe 
vjetore dhe i’a paraqet Ministrit për Shëndetësi.  

4.6. Incon procedurën disiplinore lidhur me ushtrimin e punës së inspektorëve 
shëndetësorë (në tekstin vijues: inspektorët) në rastet kur ata shkelin dispozitat 
ligjore apo kryejnë punë të paligjshme gjatë ushtrimit të detyrave të punës në 
kuadër të kompetencave të tij.  

4.7. Për çdo veprim, sipas paragrafit 4.6 e informon Ministrin e Shëndetësisë dhe 
Sekretarin e Përhershëm.  

 
Financimi i Veprimtarisë së Inspektoratit 

 
Neni 5 

 
Ministria e Shëndetësisë financon veprimtarinë e Inspektoratit Shëndetësor. 
 

Inspektorët Shëndetësorë 
 

Neni 6 
 
Inspektorët shëndetësor ushtrojnë veprimtarinë e tyre në pajtim me nenin 2 të këtij 
Ligji si dhe mbikëqyrin: 

a) Cilësinë e shërbimeve shëndetësore sipas lëmive në bazë të standardeve të 
pranuara dhe të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë;  

b) Mënyrën e pranimit, trajtimit dhe lëshimin e pacientëve nga institucionet 
shëndetësore;  

c) Raportet e personelit mjekësor dhe personelit ndihmës ndaj pacientëve, 
banorëve dhe vizitorëve në institucionet shëndetësore;  

d) Përshkrimin dhe mënyrën e përdorimit të barnave, afatin e përdorimit si dhe 
transportimin, deponimin dhe ruajtjen e barnave;  

e) Mënyrën adekuate të aplikimit të metodave për parandalim, diagnostifikim, 
terapi dhe rehabilitim;  

f) Mirëmbajtjen e dokumentacionit mjekësor dhe të evidencës si dhe format e 
raportimit në pajtim me rregullat e përcaktuara;  

g) Mënyrën e reagimit të personelit mjekësor në situata emergjente;  
h) Inspektimin e përgjithshëm–përmes së cilës do të siguron një nivel të lartë të 

kujdesit shëndetësor;  
i) Inspektimin tematik-me qëllim të ofroj pasqyrë të efekteve të politikës 

shëndetësore të Ministrisë në nivel nacional ose për pengesa specifike në 
kujdesin shëndetësor;  

j) Inspektimin e shëndetit publik-për gjendjen shëndetësore të popullatës në 
përgjithësi dhe për grupe vulnerabile sipas prioriteteve të Ministrisë dhe në 
bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik.  
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Përgjegjësitë dhe autorizimet e inspektorëve shëndetësorë 
 

Neni 7 
 
7.1. Inspektorët shëndetësorë kanë autorizimin për qasje të papenguar në inspektimin 

e implementimit të akteve normative të institucioneve shëndetësore.  
7.2. Inspektori Shëndetësor hyn lirshëm në çdo kohë dhe në çdo vend pune në 

institucionin shëndetësore në suaza të inspektimit të tyre pa paralajmërim.  
7.3. Inspektorët shëndetësorë gjatë inspektimit mbajnë kartelat identifikuese në 

ushtrimin e funksionit të tyre.  
7.4. Bënë inspektimin dhe hulumtimin e domosdoshëm për mbledhjen e provave që 

konsiderohen të rëndësishme për të siguruar se dispozitat ligjore nga ana e 
institucioneve shëndetësore janë duke u zbatuar.  

7.5. Inspektorët me rastin inspektimit janë të autorizuar për të bërë pyetje punëtorëve 
dhe personelit shëndetësorë, vetëm ose në pranin e punëtorëve shëndetësorë dhe 
dëshmitarëve të tjerë prezent.  

7.6. Inspekton aplikimin e masave nga institucionet shëndetësore me qëllim të 
evitimit të kërcënimit për shëndetin e pacientëve.  

7.7. Kërkon të përmirësohen dhe mënjanohen pengesat në afat të caktuar të cilat 
mund të paraqesin shkelje të dispozitave ligjore.  

7.8. Bënë kontrollimin e të gjitha librave dhe dokumentet të cilat duhet t’i mbaj 
institucioni shëndetësor.  

7.9. Inspektori ka autorizim të kopjoj ekstrakte nga regjistrat dhe dokumentacioni t’i 
konfiskoj në raste nevoje të dëshmisë në prani të personelit apo dëshmitarëve, 
duke hartuar procesverbalin mbi konfiskimin e materialeve të marrura nga 
institucioni shëndetësor i caktuar, duke i’u përmbajtur rregullave (apo akteve 
nënligjore) të parapara për ruajtjen e fshehtësisë së pacientit dhe institucionit.  

7.10. Ndalon përkohësisht veprimtarinë e institucionit shëndetësor.  
7.11. Ndalon plotësisht veprimtarinë e caktuar apo pjesërisht të institucionit 

shëndetësor deri në plotësimin e kushteve ligjore.  
7.12. Urdhëron zbatimin e masave konkrete brenda afatit të caktuar ligjor.  
7.13. Urdhëron masa të tjera të nevojshme për zbatimin e ligjit apo akteve tjera 

nënligjore të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë.  
7.14. Parashtron fletëdenoncim për shkelje të rënda të Ligjit për ngritjen e procedurës 

penale në gjykatën kompetente, kundër personit fizik dhe juridik.  
7.15. Gjatë inspektimit, inspektorin mund ta shoqërojnë edhe personeli i institucionit 

shëndetësor.  
7.16. Me rastin e inspektimit, inspektorët duhet të ruajnë fshehtësinë e subjekteve të 

inspektuara si dhe interesat e personave të tretë.  
7.17. Inspektorët shëndetësorë në pajtim me Nenin 119, të Ligjit për Shëndetësi 

ndëshkojnë në rastet kur shkelen dispozitat e këtij Ligji.  
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Ushtrimi i punës së Inspektorit Shëndetësor 
 

Neni 8 
 
8.1. Funksionin e Inspektorit Shëndetësor kanë të drejtë ta ushtrojnë, personi i cili ka 

të kryer fakultetin e mjekësisë, farmacisë apo stomatologjisë si dhe të jetë i 
licencuar nga Ministria e Shëndetësisë, të ketë të dhënë provimin për inspektor 
dhe të ketë përvojë pune së paku pesë vite në lëminë përkatëse shëndetësore.  

8.2. Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nuk mund ta bëjnë punëtorët me kualifikim më 
të ulët profesional se sa punëtori që është subjekt i mbikëqyrjes.  

8.3. Provimin për inspektor shëndetësor e organizon Ministria e Shëndetësisë. 
 

Neni 9 
 
9.1. Inspektorati Shëndetësor për çështje që kërkojnë njohuri dhe eksperiencë më të 

gjatë profesionale mund të angazhoj ekspert të pavarur të lëminë përkatëse.  
9.2. Për inspektimin sipas nenit 6.1, a), Inspektorati Shëndetësor angazhon 

detyrimisht ekspertin e lëmis që sht objekt i inspektimit.  
 

Ndalimi i punës së Inspektorit shëndetësor 
 

Neni 10 
 
10.1. Nëse konstatohet se gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes janë keqpërdor autorizimet 

ligjore, respektivisht inspektori shëndetësor është ndërlidhur në procesin afarist 
të ndonjë institucioni shëndetësor apo është në lidhje gjaku me ndonjërin prej 
personelit udhëheqës të këtij institucioni, Kryeinspektori shëndetësor ia ndalon 
ushtrimin e funksionit inspektorit shëndetësor. 

10.2. Inspektorit shëndetësor mund t’i ndalohet ushtrimi i këtij funksioni edhe me 
vendimin gjyqësor.  

10.3. Përveç ndalimit të ushtrimit të funksionit të Inspektorit shëndetësor, kundër 
Inspektorit mund të zhvillohet edhe procedura disiplinore në pajtim me 
dispozitat mbi shërbimin civil të Kosovë. 

 
Procedura sipas ankesës 

 
Neni 11 

 
11.1. Kundër vendimit të Inspektorit shëndetësor, në afat prej 8 ditësh nga dita e 

marrjes së vendimit mund të i bëhet ankesë Inspektoratit shëndetësor.  
11.2. Inspektorati shëndetësor, është i obliguar që në afat prej 30 ditësh, të vendosë 

sipas ankesës të ushtruar në vendimin e inspektorit shëndetësor.  
11.3. Kundër vendimit përfundimtar të Inspektoratit shëndetësor mund të ngritët 

kontest administrative në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh.  
11.4. Ankesa e ushtruar në vendimin e inspektorit shëndetësor nuk e shtyn 

ekzekutimin e vendimit.  
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Dispozitat kalimtare 
 

Neni 12 
 
Më qëllim të zbatimit të këtij Ligji Ministria e Shëndetësisë nxjerr akte nënligjore më 
së voni 6 muaj pas shpalljes së këtij Ligji. 
 

Neni 13 
 
Ky Ligj shfuqizon çdo Ligj tjetër apo dispozita tjera që janë në kundërshtim me të. 
 

Neni 14 
 
Ky Ligj hynë në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe në ditën e shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Ligji Nr. 02/L-38 
19 janar 2006 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 2 / 01 KORRIK 2006 
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LIGJI Nr. 03/L-181 
PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT 

 
Përmbajtja 
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Kreu VII ..................................................................................................................................................... 961 
Kreu VIII.................................................................................................................................................... 962 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR INSPEKTORIATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT 
 

KREU I 
 

Neni 1 
Dispozitat e Përgjithshme 

 
Me këtë ligj përcaktohen parimet, organizimi, kompetencat dhe procedurat e 
mbikëqyrjes inspektuese të tregut në territorin e Republikës së Kosovës. 
 

Neni 2 
 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  

1.1. Ministria - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.  
1.2. Ministër - Ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  
1.3. Inspektorati - organin e themeluar me këtë ligj i cili kryen mbikëqyrjen 

inspektuese të Tregut.  
1.4. Kryeinspektori - përgjegjësi i parë i Inspektoratit dhe i mbikëqyrjes 

inspektuese të tregut.  
1.5. Mbikëqyrja e tregut - aktivitetet e kryera dhe masat e marra nga autoriteti 

publik për të siguruar që produktet janë në përputhje me kërkesat ligjore të 
përcaktuara në legjislacionin përkatës dhe nuk rrezikojnë shëndetin, sigurinë 
ose çështje të tjera që lidhen me mbrojtjen e interesit publik.  
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1.6. Inspektori - personi zyrtar me autorizim dhe përgjegjësi të veçanta i cili 
zbaton mbikëqyrjen inspektuese të afarizmit të subjektit ekonomik.  

1.7. Organ Leje dhënës –organi kompetent leje dhënës të përcaktuar me këtë 
ligj.  

1.8. Mall – pasuri të tundshme, artikuj, por duke përjashtuar letrat me vlerë dhe 
paratë e gatshme.  

1.9. Subjekt ekonomik - personi fizik dhe juridik që merret me afarizëm.  
1.10. Anëtar i familjes - bashkëshortin, prindi, vëllai, motra, fëmiu, nipi, mbesa 

si dhe vëllaun, motrën, prindin ose bashkëshortin e cilit do nga të lartë 
përmendurit.  

 
KREU II 

 
Neni 3 

Parimet e punës së Inspektoratit të Tregut 
 
Inspektorati gjatë kryerjes së punëve respekton parimin e transparencës dhe formës 
publike në pajtim me ligjin. Me kërkesën e subjekteve ekonomike, Inspektorati është i 
obliguar që të dorëzoj informatat e domosdoshme të cilat konsiderohen të dobishme e 
që kanë të bëjnë më sigurinë e përgjithshme të konsumatorëve dhe rrezikun për jetën 
dhe shëndetin e njerëzve, përveç informatave për të cilat me ligj nuk lejohet qasja. 
 

Neni 4 
 
Inspektorati respekton parimin e kujdesit dhe përpjesëtueshmërisë në rastet kur 
konfirmohet se dispozita nuk është zbatuar ose është zbatuar në mënyrë të parregullt, 
ashtu që subjekteve ekonomike do t’u jepet mundësia që të mënjanojnë mangësitë duke 
respektuar me këtë rast principin e kujdesit dhe përpjesëtueshmërisë. 
 

Neni 5 
 
Inspektorati është i obliguar që ti ruaj të dhënat dhe informatat sipas parimit të 
besueshmërisë që janë marr gjatë kryerjes së punëve nga kompetenca e inspektoratit në 
mënyrë dhe kushte të përcaktuara me ligj. Në rastin e ekzistimit të rrezikut serioz për 
jetën dhe shëndetin e njerëzve, pronën e tyre, mjedisin jetësor dhe natyrën, 
Kryeinspektori i shpall informatat e konfirmuara nga mbikëqyrja inspektuese deri në 
shkallën që është e domosdoshme të dëshmohet për masat që duhet të ndërmerren në 
pajtim me ligjin. 
 

Neni 6 
 
Inspektorati gjatë veprimtarisë së tij duhet të bazohet në metodën e vlerësimit të 
rrezikut që sjell tregu dhe produktet e tregut për jetën, shëndetin dhe sigurinë e 
qytetarëve. 
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KREU III 
 

Neni 7 
Organizimi i Inspektoratit të Tregut 

 
1. Inspektorati i Tregut është organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe 

Industrisë i cili kryen mbikëqyrjen e Tregut në territorin e Republikës se Kosovës.  
2. Inspektorati posedon vulën e rrumbullakët dhe vulën e thatë.  
 

Neni 8 
 
Organizimin e brendshëm, sistemimin, numrin e inspektorëve, detyrat dhe përgjegjësit 
e veçanta inspektuese i rregullon ministria me akt nënligjor. 
 

KREU IV 
 

Neni 9 
Kompetencat e Inspektoratit të Tregut 

 
1. Inspektorati i tregut ka për kompetencë që të inspektojë standardet e tregtimit të 

mallrave dhe të cilësisë së shërbimeve që ofrojnë subjektet ekonomike në territorin 
e Republikës së Kosovës, duke e mbikëqyrë: 
1.1. përmbushjen e standardeve të mallrave pas vendosjes së tyre në treg dhe të 

shërbimeve;  
1.2. sigurinë e produkteve në treg;  
1.3. mbrojtjen e konsumatorëve;  
1.4. qarkullimin e produkteve nga metalet e çmuara;  
1.5. përshtatshmërinë teknike të produkteve;  
1.6. kontrollin e përdorimit të njësive matëse dhe peshoreve në qarkullim;  
1.7. veprimtarinë turistike dhe hoteliere;  
1.8. veprimtarinë zejtare;  
1.9. mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në treg;  
1.10. mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg dhe  
1.11. punë të tjera të përcaktuara me ketë ligj, ligje tjera të veçanta dhe akte 

nënligjore.  
2. Inspektorati i kryen punët në pajtim me programin vjetor të punës.  
3. Inspektorati mund të ndërmarrë mbikëqyrje inspektuese edhe jashtë planit vjetor 

dhe programit të punës në rast rreziku për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe në 
situata që kërkojnë intervenimin urgjent nga organet shtetërore.  

4. Inspektori i cili kryen inspektimin gjatë mbikëqyrjes inspektuese për shkeljet e 
konstatuara ndërmerr masa të përcaktuara me këtë ligj dhe ligje tjera.  

 
Neni 10 

 
1. Kryeinspektori udhëheq, organizon dhe koordinon me punët e Inspektoratit, 

ndërmerr masa dhe kujdeset për përparimin e punës dhe aftësimin profesional të 
inspektorëve.  
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2. Kryeinspektori përmes programit vjetor të punës përcakton strukturën, mënyrën e 
kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese për zbatimin e këtij ligji, ligjeve dhe akteve të 
tjera nga kompetenca e Inspektoratit.  

3. Kryeinspektori përgatit raportin vjetor për punën e Inspektoratit për vitin paraprak 
më së voni deri në fund të muajit Janar të vitit vijues dhe të njëjtin ja dërgon 
Sekretarit të Përhershëm.  

4. Kryeinspektori dhe inspektori zgjidhet sipas konkursit publik në pajtim me 
dispozitat e legjislacionit për shërbyesit civil.  

5. Kryeinspektori dhe inspektori duhet të ketë përgatitje superiore. Kryeinspektori 
duhet të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune në profesion, kurse inspektori 
duhet të ketë së paku tri (3) vite përvojë pune në profesion.  

6. Çdo tri vite, inspektorati duhet të organizojë trajnim profesional për inspektorët.  
7. Organizimi i trajnimeve, kohëzgjatja dhe verifikimi i aftësive të arritura 

profesionale për inspektor rregullohet me akt nënligjor të ministrisë.  
 

KREU V 
 

Neni 11 
Mbikëqyrja Inspektuese 

 
1. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese Inspektori është i autorizuar të: 

1.1. kontrolloj dokumentet, dëshmitë dhe informatat sipas lëndës së mbikëqyrjes 
inspektuese si dhe të kërkoj nga subjektet ekonomike ose nga të punësuarit e 
tyre që të përgatitin kopjet dhe dokumentet e nevojshme; 

1.2. kryejë mbikëqyrje inspektuese në lokalet afariste, mjetet transportuese dhe 
produktet;  

1.3. kërkoj nga subjekti i cili i nënshtrohet inspektimit ose të punësuarit e tij që 
t’i dorëzojnë të dhënat për furnizuesit e tyre;  

1.4. merr ekzemplar pa kompensim për testet e mëtejme ose kontrollimet në 
rastet e përcaktuara me këtë ligj ose akte nënligjore;  

1.5. mbikëqyr aktivitetet e subjekteve ekonomike gjatë shitjes së produkteve ose 
ofrimit të shërbimeve;  

1.6. kryej regjistrimin e mallrave ekzistuese në objektin afarist si dhe siguron 
dëshmi të tjera të nevojshme dhe  

1.7. punë të tjera në përputhje me kompetencat e tij.  
2. Nëse nuk është e nevojshme që të merren ose përkohësisht të ruhen produktet, 

dosjet ose dokumentet Inspektori mund të:  
2.1. kërkoj nga subjektet ekonomike ose nga personi i punësuar që të hap dhe 

lejoj qasje në cilindo lokal, enë të mbyllura, makinë ose mjete;  
2.2. kërkoj nga cilido person që ka autorizim të dekodoj kodin me qëllim që të 

siguroj qasje në dosjet kompjuterike, lokale dhe enë të mbyllura;  
2.3. kërkoj vërtetësinë e kopjeve me origjinalin e dokumenteve, dëshmive dhe 

informatave të marrura nga subjekti ekonomik me nënshkrimin dhe vulën e 
vet.  

3. Subjektet ekonomike, gjatë mbikëqyrjes janë të detyruar që të bashkëpunojnë me 
Inspektorin dhe me kërkesën e tij t’i mundësojnë qasje të papenguar në 
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mbikëqyrjen inspektuese si dhe të dorëzoj dokumentacionin e kërkuar nga 
Inspektori.  

4. Për mbikëqyrjen e kryer inspektuese Inspektori përpilon procesverbal të cilin e 
nënshkruajnë personat të cilët kanë marr pjesë në mbikëqyrjen inspektuese.  

5. Inspektori është i pavarur në kryerjen e punëve të mbikëqyrjes inspektuese dhe 
ndërmerr masa për të cilat është i autorizuar me ligj.  

6. Mbikëqyrja inspektuese kryhet pa paralajmërim në kohën kur subjekti ekonomik i 
kryen aktivitetet e tij ose në çfarëdo kohe tjetër kur kjo është e arsyeshme me 
qëllim të mbrojtjes së interesit publik, jetës, shëndetit të njerëzve dhe pronës. 

7. Inspektoret e kryejnë mbikëqyrjen inspektuese në mënyrë efikase duke mbrojtur 
interesin e subjektit ekonomik deri në atë shkallë sa nuk cenohet interesi publik.  

8. Inspektori për mbikëqyrjen e kryer inspektuese dhe masat e ndërmarra, mbanë 
evidencë.  

 
Neni 12 

 
Inspektori para se të filloi inspektimin, ka për detyrë që të verifikojë se a ka konflikt 
interesi dhe nëse vlerëson se ekziston konflikt interesi, nuk duhet të kryejë ose të marrë 
pjesë në mbikëqyrjen inspektuese të subjektit ekonomik përkatës. 
 

Neni 13 
 
1. Inspektori është i detyruar që gjatë mbikëqyrjes inspektuese të dëshmoj identitetin 

dhe autorizimin e tij përmes dokumentit zyrtar të identifikimit.  
2. Forma dhe përmbajtja e dokumentit zyrtar të identifikimit nga paragrafi 1 i këtij 

neni përcaktohet me akte nënligjore.  
 

Neni 14 
 
1. Subjekti ekonomik, i cili i nënshtrohet inspektimit është i detyruar ti mundësojë 

inspektorit mbikëqyrjen inspektuese në pajtim me dispozitat e nenit 11 të këtij 
ligji.  

2. Subjekti ekonomik sipas kërkesës së inspektorit, është i detyruar që menjëherë t’i 
ofroi të dhënat e mundshme e të nevojshme, ndërsa për raste të shtyshme sipas 
vlerësimit, brenda afatit të përcaktuar nga inspektori.  

3. Subjekti ekonomik i cili mbikëqyret konsiderohet që nuk i ka mundësuar 
inspektorit kryerjen e mbikëqyrjes nga paragrafi 1. i këtij neni nëse edhe brenda 
afatit të përcaktuar me procesverbalin e inspektorëve, nuk siguron qasje në 
produkte, dokumentacionin e kërkuar të punës dhe dokumente tjera të nevojshme 
për të konstatuar gjendjen faktike të mbikëqyrjes së filluar.  

4. Urdhrin për pezullim të përkohshëm inspektori është i detyruar ta përfshijë në 
procesverbal, si dhe të nxjerr aktvendim brenda afatit prej dyzetetetë (48) orëve. 

5. Kohëzgjatja e nevojshme e pezullimit të ushtrimit të afarizmit për shkak të 
inspektimit, përcaktohet sipas vlerësimit të inspektorit, e që nuk mund të jetë më e 
gjatë se pesë (5) ditë pune. 
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Neni 15 
 
Nëse inspektori i tregut nuk ka autorizim për të inspektuar një çështje specifike në 
ndonjë fushë të caktuar, në të cilën ka vërejtur parregullsi, ai duhet të informojë 
menjëherë përgjegjësin e drejtpërdrejtë të tij, i cili pa shtyrje kohe, është i obliguar që 
ta njoftoi organin tjetër kompetent për veprim. 
 

Neni 16 
 
1. Inspektori i cili gjatë mbikëqyrjes inspektuese konstaton mangësi, është i detyruar 

të paralajmëroj subjektin ekonomik që të mënjanoj mangësitë e konstatuara me 
procesverbal përveç nëse me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe.  

2. Paralajmërimi nga paragrafi 1. i këtij neni konstatohet në procesverbal. Subjekti 
ekonomik brenda afatit të përcaktuar në procesverbal është i detyruar të veproj 
sipas paralajmërimit dhe ta informoj inspektorin se mangësitë janë eliminuar.  

3. Nëse subjekti ekonomik nuk vepron sipas paralajmërimit të inspektorit nga 
paragrafi 1 i këtij neni, atëherë inspektori në afatin e përcaktuar ligjor ndërmerr 
masa në pajtim me këtë ligj. 

4. Inspektori në rastet kur ekziston rreziku serioz ndaj jetës dhe shëndetit të njerëzve, 
është i detyruar të jep urdhër me gojë për mënjanim urgjent të mangësive të 
konstatuara dhe të njëjtin ta shënoj në procesverbal.  

5. Inspektori konform paragrafit 4. të këtij neni menjëherë e më së voni brenda 
dyzetetetë (48) orësh do të nxjerr aktvendim me të cilin do të vërtetoj urdhëresën 
gojore.  

 
Neni 17 

 
1. Inspektori i cili gjatë mbikëqyrjes inspektuese konstaton se subjekti ekonomik 

lëshon në qarkullim produkte pa dokumente përcjellëse, ato produkte do ti 
sekuestroj konform ligjit. 

2. Inspektori në rast të sekuestrimit nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar të 
lëshoj vërtetim me përshkrimin dhe sasinë e saktë të sendeve të sekuestruara.  

3. Në fletëparaqitjen për inicimin e procedurës për shkelje të konstatuar, apo për 
vepër penale, inspektori është i detyruar të shënoj edhe masën e ndërmarrë sipas 
paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Neni 18 

 
1. Inspektorati në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe ligje tjera, nxjerr aktvendim 

për asgjësimin e produkteve.  
2. Aktvendimi nga paragrafi 1. i këtij neni ekzekutohet plotësisht, në rastet kur 

produkti asgjësohet dhe shpenzimet për asgjësimin i bart subjekti ekonomik.  
 

Neni 19 
 
1. Inspektori ndërmerr masat për procedurën inspektimit sipas detyrës zyrtare, por 

edhe në bazë të ankesës së palës së tretë.  
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2. Ankesën e palës së tretë, Inspektori është i obliguar ta merr në konsiderim vetëm 
nëse ankesa paralajmëron shkelje të dyshuar për të cilën parashihet inicimi i 
procedurës sipas detyrës zyrtare. 

3. Inspektori është i detyruar që konform paragrafit 2. të këtij neni të informojë 
parashtruesin e ankesës lidhur me gjendjen e konstatuar, respektivisht masat e 
ndërmarra në afatin ligjor.  

4. Inspektori është i detyruar që të ruaj dokumentacionin, faktet dhe informatat e 
konstatuara, në procedurën e inspektimit, si dhe identitetin e parashtruesit të 
ankesës.  

5. Inspektori, në bazë të kërkesës me shkrim të gjykatave, dhe organeve të tjera 
shtetërore, iu ofron dokumentacionin, faktet e konstatuara gjatë inspektimit si dhe 
identitetin e parashtruesit të ankesës, të cilat janë të nevojshme për procedurat 
gjyqësore dhe administrative.  

6. Inspektori gjatë kryerjes së inspektimit, nëse vëren parregullsi ka të drejtë të 
sekuestroj përkohësisht, kopjen e dokumentacionit dhe objekte të tjera që në 
procedurën gjyqësore mund të shërbejnë si provë e për të cilin veprim duhet të 
lëshojë vërtetim. 

7. Për marrjen e përkohshme të dokumentacionit dhe lëndëve nga paragrafi 6. i këtij 
neni, lëshohet vërtetim. 

 
Neni 20 

 
1. Inspektori është i detyruar të merr aktvendim me të cilin i ndalohet përkohësisht 

kryerja e veprimtarisë subjektit ekonomik dhe të ndërmerr masa për mbylljen të 
objektit me anë të vulosjes në rastet e përcaktuara me ligj, si masë e fundit pas 
konstatimit se nuk ka masa tjera për mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të njerëzve 
nga rreziku serioz.  

2. Masa e mbylljes bëhet me vulën e Inspektoratit.  
3. Vula do të mënjanohet pa shtyrje në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, pasi të 

konstatohet se të gjitha rreziqet janë mënjanuar.  
4. Mënjanimi i vulës bëhet me procesverbal, konform paragrafit 3. të këtij neni.  
 

Neni 21 
 
1. Inspektori është i obliguar që të sekuestroj mallin, nëse me këtë ligj dhe ligje tjera 

parashihet e drejta e sekuestrimit të mallit i cili është përdorur për kryerjen e 
shkeljes së konstatuar, deliktit ekonomik apo veprës penale. 

2. Personit të cilit i është sekuestruar malli apo gjësendet i lëshohet vërtetimi i cili 
përmban shënime të sakta mbi mallin e sekuestruar sipas llojit dhe sasisë.  

3. Në rast të sekuestrimit të mallit që prishet apo kafshëve, inspektori është i detyruar 
që të inicioj procedurën gjyqësore në afatin prej dyzetetetë (48) orësh nga 
sekuestrimi, ndërsa organi gjyqësor kompetent duhet të vendos në procedurë të 
shpejtë.  

4. Kushtet për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mallit të sekuestruar deri në aktvendimin e 
plotfuqishëm të shqiptuar nga gjykata kompetente janë të përcaktuara me ligj të 
veçantë.  
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Neni 22 
 
1. Në procedurën e inspektimit duhet konstatuar nëse produktet e vëna në qarkullim u 

përgjigjen përbërjes së deklaruar, kërkesave të sigurisë së produkteve, informatave 
të deklaruara për produktin, origjinën e mallit dhe markës tregtare.  

2. Inspektori nga këto produkte mund të merr mostra dhe ato t’i japë të vulosura dhe 
të shënjuara në mënyrë adekuate për ekzaminim dhe vlerësim, trupës së autorizuar 
profesionale apo trupës tjetër kompetente inspektuese.  

3. Gjatë marrjes së mostrave të produkteve të caktuara, inspektori ka të drejtë dhe 
detyrim:  
3.1. nën kushtet e njëjta dhe në të njëjtën kohë, nga i njëjti produkt të marr më së 

shumti tri (3) mostra në sasi të nevojshme për ekzaminimin për analizë të 
parë, për superanalizë dhe për palën, në të njëjtën kohë të përpilojë 
procesverbal mbi mostrat e marra;  

3.2. mostrën e marruar për analizë t’ia dorëzojë pa vonesë trupës së autorizuar 
profesionale apo trupës tjetër kompetente inspektuese nga fusha përkatëse, 
ndërsa mostrën për superanalizë ta ruaj në kushte të përshtatshme deri në 
përfundim të analizës së parë;  

3.3. ekzemplarët e produkteve testohen pa shtyrje. Pas mbarimit të testimit, trupa 
e autorizuar e cila ka kryer testimin është e detyruar të përgatisë raport për 
testimin dhe ta dorëzoj në Inspektorat më së voni në afat prej tri (3) ditësh;  

3.4. të njoftojë me shkrim palën nga e cila është marruar mostra lidhur me 
rezultatet e analizës së parë; 

3.5. me kërkesë të palës, mostrën për superanalizë Inspektorati ia dorëzon trupës 
së autorizuar profesionale për analizë në një Laborator të Akredituar; 

3.6. mostra e ekzaminuar e cila nuk i përgjigjet përbërjes së paraparë, kushteve 
të sigurisë, informatave të parapara për produktin, apo informatave për 
prodhimin dhe kur me anë të aktvendimit nuk është vendosur lidhur me 
shpenzimet e krijuara gjatë procedurës së marrjes dhe ekzaminimit të 
mostrave, inspektori me konkluzion të veçantë do të konstatojë shumën e 
shpenzimeve dhe afatin e pagesës. 

 
Neni 23 

 
1. Mostra e marrur për ekzaminimin e produktit që i ekspozohet prishjes duhet t’i 

dorëzohet trupës së autorizuar profesionale për analizë të parë, ndërsa me kërkesë 
të palës njëkohësisht trupës tjetër profesionale për superanalizë në një Laborator të 
Akredituar Ndërkombëtarisht.  

2. Nëse rezultatet e analizës nga paragrafi 1 i këtij neni ndryshojnë, vendimtar është 
rezultati i analizës së bërë me kërkesë të palës. Nëse pala gjatë marrjes së mostrës 
nuk kërkon që njëkohësisht të merret mostra për superanalizë, konsiderohet se 
pajtohet me rezultatin e analizës së bërë me kërkesën e inspektorit.  

 
Neni 24 

 
1. Rezultati i analizës së mostrës së parë sipas kërkesës me shkrim të palës mund të 

kontestohet nga rezultati i superanalizës, nëse mostra për superanalizë është marr 
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në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mënyrë e ekzaminuar me të njëjtën metodë.  
2. Kërkesa për superanalizë dorëzohet në afatin prej tri (3) ditësh nga data e marrjes 

së rezultatit të analizës së parë.  
3. Pala do të konsiderohet se është pajtuar me rezultatin e analizës së parë, nëse 

kërkesa nuk është paraqitur brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 2. këtij neni.  
4. Në qoftë se rezultati i superanalizes nuk është në përputhje me rezultatin e analizës 

së parë, i pranueshëm është rezultati i superanalizës.  
5. Kryerja e analizës së parë dhe superanalizës nuk mund të bëhet në të njëjtin 

Laborator Profesional të Akredituar. 
 

Neni 25 
 
1. Subjekti ekonomik është i obliguar të vë në dispozicion sasinë e nevojshme të 

produktit për marrjen e mostrave për ekzaminim.  
2. Shpenzimet e ekzaminimit të mostrave i bartë subjekti ekonomik nëse rezultati nuk 

është në favor të tij, e në të kundërtën i bartë parashtruesi i kërkesës.  
 

Neni 26 
 
1. Inspektori pas kryerjes së inspektimit ka për detyrë të hartojë procesverbal. 

Procesverbali gjithherë nënshkruhet nga së paku dy (2) pjesëmarrës prezent të 
inspektimit dhe lëshohet në të njëjtën ditë.  

2. Afati i përcaktuar me procesverbal, nuk mund të jetë me i gjatë se tridhjetë (30) 
dite.  

3. Inspektori ka për detyrë që subjektit ekonomik t’i lëshoj aktvendim apo urdhër me 
shkrim me të cilin ose i shqiptohet një masë ose i ngarkohet një detyrë për të 
vepruar. 

4. Aktvendimin e lëshon Inspektori brenda afatit prej tetë (8) ditësh nga dita e 
dorëzimit të procesverbalit. 

 
Neni 27 

 
1. Kundër aktvendimit të inspektoratit lejohet ankesë brenda afatit prej tetë (8) ditëve 

kalendarike nga dita e dorëzimit të aktvendimit.  
2. Kryeinspektori është i detyruar që në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e 

paraqitjes se ankesës të vendos për ankesën e ushtruar kundër aktvendimit të 
Inspektorit te tregut.  

3. Parashtrimi i ankesës e ndalon ekzekutimin e aktvendimit me përjashtim te rasteve 
të parapara me nenin 16 dhe 17 të këtij ligji ose në rastet e tjera të jashtëzakonshme 
të përcaktuara me ligjet e veçanta.  

4. Kundër aktvendimit të Kryeinspektorit mund të parashtrohet padi në Gjykatën 
kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  

5. Elementet formalo-juridike që duhet t’i përmbaj aktvendimi, urdhri, procesverbali 
apo ndonjë akt tjetër juridik që e lëshon cilido organ i inspektoratit, rregullohet me 
akt nënligjor të ministrisë. 
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Neni 28 
 
1. Inspektori ka për detyrë të ndërmerr masa të menjëhershme për ekzekutimin e 

veprimeve të përcaktuara nga inspektorati në pajtim me paragrafin 3. të nenit 28 të 
këtij ligji, pa marrë parasysh procedurën ankimore. 

2. Shpenzimet e ekzekutimit të aktvendimit do t’i bartë pala e cila ka qenë e detyruar 
të zbatoj aktvendimin për masën e caktuar administrative.  

3. Inspektori sipas detyrës zyrtare do të nxjerrë konkluzione nëse pala ka përmbushur 
obligimin e përcaktuar me aktvendim.  

 
Neni 29 

 
1. Kryeinspektori nxjerr aktvendim dhe urdhëron ekzekutimin e tij në rast se 

konstaton se subjekti ekonomik ushtron veprimtari në kundërshtim me masën 
mbrojtëse mbi ndalimin e veprimtarisë, të lëshuar nga ana e organit kompetent 
gjyqësor. 

2. Inspektorati kërkon mbështetje nga Ministria e Punëve të Brendshme gjatë 
inspektimit dhe ekzekutimit të aktvendimit, në rast të nevojës. Në këto raste 
Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar të ofroj mbështetje. 

 
Neni 30 

 
1. Inspektori është i detyruar që në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e 

përfundimit të inspektimit të inicioj procedurën në gjykatën kompetente, nëse 
konstaton se ekziston dyshimi i bazuar që përmes shkeljes së ligjeve dhe akteve të 
tjera nënligjore është kryer shkelje e konstatuar, delikt ekonomik apo vepër penale.  

2. Inspektori në bashkëpunim me prokurorin do të kërkojë nga Gjykata kompetente 
që me procedurë të shpejtë të jep urdhër me shkrim për lejen e kontrollimit të 
çfarëdo objekti apo hapësirës tjetër në të cilën është duke u zhvilluar veprimtaria e 
palejuar.  

 
KREU VI 

 
Neni 31 

Bashkëpunimi i Inspektoratit me institucionet tjera 
 
Inspektorati bashkëpunon me organet e administratës Shtetërore, organet komunale, 
doganën, policinë, gjyqësorin, prokurorinë, inspektoratet e fushave përkatëse dhe 
shoqatat e qytetarëve të cilët kujdesen për mbrojtjen dhe avancimin e interesave të 
konsumatorit. 
 

Neni 32 
 
1. Subjekti ekonomik, qytetarët dhe shoqatat e tyre mund të bëjnë denoncim në 

Inspektorat në lidhje me shkeljen e dispozitave gjatë mbikëqyrjes inspektuese të 
kryer nga ana e inspektoreve.  
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2. Inspektorati informon denoncuesin në afat prej tridhjetë (30) ditësh për veprimet e 
ndërmarrura sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
KREU VII 

 
Neni 33 

Dispozitat ndëshkuese 
 
1. Inspektori i tregut për shkeljet e konstatuara me ketë ligj i shqipton gjobat në vijim:  
2. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri tremijë (3.000) Euro ndëshkohet subjekti 

ekonomik për shkeljet e përcaktuara në bazë të paragrafëve 1, 2, 3 dhe 4 të nenit 14 
të këtij ligji. 

3. Me gjobë prej dyqind (200) deri gjashtëqind (600) Euro ndëshkohet personi 
përgjegjës i subjektit ekonomik nga paragrafi 2. i këtij neni. 

 
Neni 34 

 
1. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri (3.000) Euro ndëshkohet subjekti ekonomik për 

shkeljet e përcaktuara në bazë të paragrafit 1. të nenit 22 dhe paragrafi 1. të nenit 
25 të këtij ligji.  

2. Për shkelje nga paragrafi 1. i këtij neni, ndëshkohet edhe personi përgjegjës i 
subjektit ekonomik me gjobë prej dyqind (200) deri gjashtëqind (600) Euro.  

 
Neni 35 

 
Gjoba në shumë prej njëmijepesëqind (1.500) deri pesëmijë (5.000) Euro do ti 
shqiptohet trupës së autorizuar e cila nuk përgatit raport për testimin dhe pas mbarimit 
të testimit nuk e dorëzon raportin në Inspektorat në afat prej tri (3) ditësh nën-paragrafi 
3.3., paragrafi 3. i nenit 22 të këtij ligji. 
 

Neni 36 
 
1. Me gjobë prej tremijë (3.000) deri në nëntëmijë (9.000) Euro ndëshkohet subjekti 

ekonomik që pengon sekuestrimin e mallit sipas paragrafit 1. të nenit 17 të këtij 
ligji, si dhe subjekti ekonomik që nuk e respekton aktvendimin sipas nenit 20 
paragrafi 1 i këtij ligji.  

2. Për shkelje të konstatuar, nga paragrafi 1. i këtij neni, ndëshkohet personi 
përgjegjës i subjektit ekonomik me gjobë prej pesëqind (500) deri më 
njëmijepesëqind (1.500) Euro.  

 
Neni 37 

 
Mjetet e mbledhura derdhen në Buxhetin e Republikës se Kosovës. 
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KREU VIII 
 

Neni 38 
Dispozitat kalimtare 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Inspektorët Komunal të Tregut, përgjegjësitë të 

drejtat dhe detyrimet e tyre kalojnë në Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut, në 
kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  

2. Të gjithë Inspektorët e Inspeksionit të Tregut dhe Inspektorët Komunalë te Tregut, 
bëhen inspektor të Inspektoratit të Tregut për mbikëqyrje inspektuese në kuadër të 
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  

3. Ministria për zbatimin e këtij ligji do të nxjerr akte nënligjore në afat prej gjashte 
(6) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 39 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji nr 02/L-1 “Për Inspeksionin e Tregut” 
si dhe aktet tjera që janë në kundërshtim më këtë ligj. 
 

Neni 40 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-181 
22 korrik 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-044-2010, datë 09.08.2010 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 80 / 27 GUSHT 2010 
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LIGJI Nr. 04/L-186 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-181 

PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT 
 
 
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-181 
PËR INSPEKTORATIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT 

 
Neni 1 

 
Titulli i ligjit bazik ndryshohet si në vijim: “Ligj për Inspektoratin e Tregut”. 
 

Neni 2 
 
Neni 1 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 1 
 
1. Më këtë ligj rregullohet mbikëqyrja inspektuese e zbatimit të ligjeve dhe akteve të 

tjera në fushën e tregtisë dhe shërbimeve të brendëshme dhe mbikëqyrja e tregut, 
detyrat dhe përgjegjësitë e inspektorëve në procesin e mbikëqyrjes dhe çështjet e 
tjera me rëndësi për inspektoratin e tregut. 

2. Mbikëqyrjen inspektuese nga paragrafi 1 i këtij neni do ta kryej inspektorati i 
tregut si organ i pavarur i administratës shtetërore i cili vepron në kuadër të 
Ministrisë përkatëse së Tregtisë dhe Industrisë. 

 
Neni 3 

 
Neni 2 i ligjit bazik, nënparagrafët 1.5 dhe 1.7.  riformulohen me tekstin si në vijim: 

1.5. Mbikëqyrja e tregut – formë të veçante të mbikëqyrjes inspektuese e cila 
përfshin aktivitetet dhe masat me të cilat sigurohet përputhshmëria e 
produkteve jo ushqimore në treg gjegjësisht siguria e produkteve me ligjet 
në  fuqi. 

1.7. Dhënia e pëlqimit -  dhënien e pëlqimit nga ana e inspektorëve  të  tregut 
për plotësimin e kushteve minimale teknike për të ushtruar veprimtarinë 
biznesore, konform akteve nënligjore në fuqi. 
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Neni 4 
 
Neni 7 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7 
Organizimi i Inspektoratit të Tregut 

 
Inspektorati posedon vulën e rrumbullakët dhe vulën e thatë. Forma dhe përmbajtja e 
vulës rregullohet me akt nënligjor. 
  

Neni 5 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 1. riformulohet me tekstin si në vijim: 

1. Inspektorati i tregut e kryen mbikëqyrjen inspektuese të zbatimit të ligjeve dhe 
akteve të tjera ne lidhje me: 

2. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 1.nënparagrafi 1.6. riformulohet me tekstin si në 
vijim: 
1.6. mjetet matëse ligjore në qarkullim publik; 

3. Neni 9 të ligjit bazik, paragrafi 1. pas nënparagrafit 1.11. shtohen nënparagrafët e 
rinjë 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. me tekstin si në vijim: 
1.12. markimin e efikasitetit të energjisë së pajisjeve të amvisërisë; 
1.13. reklamimin e produkteve dhe shërbimeve; 
1.14. çmimet (përcaktimin dhe ekspozimin e çmimeve, pagesën dhe dhënien e 

faturave); 
1.15. kushtet për të bërë biznes në përputhje me aktet nënligjore të veçanta. 

 
Neni 6 

 
Neni 10 të ligjit bazik, paragrafi 3.  riformulohet me tekstin  si  në vijim:  

3. Kryeinspektori përgatit raportin vjetor për punën e Inspektoratit për vitin 
paraprak më së voni deri në fund të muajit Janar të vitit vijues dhe të njëjtin ja 
dërgon Ministrit 

 
Neni 7 

 
Pas nenit 10 të ligjit bazik shtohet neni i ri 10.A me tekstin si në vijim : 
 

Neni 10.A 
 
1. Inspektorëve të tregut i njihet e drejta e marrjes së pagesës shtesë mbi pagën bazë, 

për shkak të kushteve specifike në punë dhe punës jashtë orarit të punës. 
2. Shtesat sipas paragrafit 1. të këtij neni do të bëhet konform Ligjit përkatës për shërbimin 

civil të Republikës së Kosovës dhe Ligjit përkatës për pagat e nëpunësve civil. 
 

Neni 8 
 
Pas nenit 11 të ligjit bazik, shtohen nenet e reja 11.A dhe 11.B  me tekstin si në vijim:  
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Neni 11.A 
Verifikimi i produkteve 

 
1. Inspektorët e tregut do të bëjnë kontrollimin e karakteristikave të produkteve, 

përmes kontrollimit të dokumenteve (certifikatat e përputhshmërisë së produkteve, 
deklarimin dhe etiketimin e produktit) dhe nëse është e nevojshme të bëhet 
kontrollimi fizik dhe laboratorike duke u bazuar në mostrat e marruara.  

2. Mostrat e produkteve do të merren konform parimit të vlerësimit të rrezikut, 
ankesave si dhe informacioneve të tjera. 

3. Produktet të cilat vërtetohen se nuk i plotësojnë kërkesat e sigurisë dhe si të tilla 
paraqesin rrezik serioz, mund të shkatërrohen apo të bëhen të pa përdorshme. 

4. Kur operatorët ekonomik prezantojnë raporte të testit laboratorik apo certifikatë që 
dëshmon konformitetin e produktit të lëshuara nga trupa të akredituara për 
vlerësimin e konformitetit, inspektorati i tregut do ti njeh raportet dhe certifikatat e 
tyre. 

5. Inspektorati i tregut do të ndërmerr masat e duhura për njoftimin e shpejt të 
përdoruesve brenda territorit të Republikës së Kosovës, brenda periudhës kohore 
adekuate për rreziqet e identifikuara për produktet në mënyrë që të zvogëlohet 
rreziku nga lëndimi apo dëmtimi tjetër. 

6. Kur inspektorati i tregut vendos të tërheq nga tregu një produkt të prodhuar në 
ndonjë shtet tjetër, ka për obligim të njoftojnë operatorin ekonomik  në adresën e 
cila është shënuar në produkt apo në dokumentacionin shoqërues të atij produkti .  

7. Vendimi për tërheqje nga tregu sipas paragrafit 6. të këtij neni,do ti komunikohet 
shteteve të tjera pa vonesë. 

 
Neni 11.B 

Masat kufizuese 
 
1. Kur një produkt është ndaluar apo kufizuar hedhja e tij në treg, duhet të arsyetohet 

në mënyrë të saktë masa administrative ku është e bazuar. 
2. Masat e ndërmarrura do ti komunikohen pa vonesë operatorit ekonomik. 
3. Para marrjes së masës së përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni, operatorit 

ekonomik në fjalë do ti ofrohet mundësia për tu dëgjuar brenda një periudhe të 
përshtatshme e cila nuk është më i gjatë se dhjetë (10) ditë , përpos në rastet kur 
konsultimi i tillë nuk është i mundur për shkak urgjencës së ndërmarrjes së asaj 
mase të arsyetuar nga kushtet e kërkuara për shëndet  dhe  siguri apo arsyeje tjera 
në lidhje me interesin publik të përcaktuar me legjislacionin relevant. 

4. Nëse masa është ndërmarr pa u dëgjuar operatori, atij do ti ofrohet mundësia për tu 
dëgjuar sa më shpejt të jetë e mundur. 

5. Çdo masë e ndërmarr sipas paragrafit 1. të këtij neni, do të tërhiqet menjëherë apo do të 
ndryshohet, pasi që operatori ekonomik të dëshmoj së ka ndërmarr veprime efektive. 

 
Neni 9 

 
Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim: 
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3. Nëse subjekti i mbikëqyrur nuk eliminon parregullsitë ose nuk kryen masën e 
përkohshme të shqiptuar në procesin e kontrollit inspektues, inspektori i tregut 
mund të bëjë vulosjen (pllombimin) e objektit ky kryhet veprimtaria, deri ne 
eliminimin e parregullsive. 

 
Neni 10 

 
Nenit 25 i ligjit bazik, pas paragrafit 2. shtohet  paragrafi i ri 3. me tekstin si në vijim: 

3. Përjashtim nga paragrafi 2. i nenit 25 të ligjit bazik, pagesa e shpenzimeve të 
mostrave të marruara për testim, kryhet nga subjekti i mbikëqyrur, në ato raste 
kur testimi i produkteve apo monitorimi i tregut për produkte të caktuara është 
përcaktuar me planet e rregullta të monitorimit. 

 
Neni 11 

 
Neni 31 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 31 
Bashkëpunimi i Inspektoratit me institucionet tjera 

 
1. Inspektorati i tregut bashkëpunon me organet e tjera inspektuese përgjegjëse për 

mbikëqyrjen e tregut, me qëllim të harmonizimit të metodave të punës, përpilimit 
të  programit të mbikëqyrjes së tregut, dhe për shkëmbim të informacioneve në 
lidhje me produktet që paraqesin rrezik për shëndetin, sigurinë dhe ambientin apo 
çfarëdo interesi tjetër publik , në përputhje me ligjet e veçanta. 

2. Inspektorati i tregut bën shkëmbimin e informacioneve dhe njoftimeve me 
prodhuesit, shpërndarësit dhe subjektet e tjera tregtare në përputhje me aktet e 
veçanta që rregullojnë sigurinë e produkteve. 

3. Bashkëpunimi dhe procedura për shkëmbim të informacionit me Doganën e 
Kosovës, është e rregulluar me ligje të veçanta. 

 
Neni 12 

 
Pas nenit 31 të ligjit bazik, shtohen nenet e reja 31.A, dhe 31.B me tekstin si në vijim: 
 

Neni 31.A 
Bashkëpunimi me autoritetet për mbikëqyrjen e tregut të vendeve të treta 

 
Inspektorati i tregut, mund të bashkëpunoj me autoritetet për mbikëqyrjen e tregut të 
shteteve tjera, me qëllim të shkëmbimit të informacionit për produktet që paraqesin 
rrezik serioz për shëndetin, sigurinë dhe ambientin apo çfarëdo interesi tjetër publik . 

 
Neni 31.B 

Informimi i publikut 
 
1. Inspektorati i tregut është i obliguar që ta njoftojë publikun për përgjegjësitë, masat 

dhe veprimet e marra. 
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2. Njoftimi sipas paragrafit 1. të këtij neni do të bëhet përmes faqes zyrtare të 
internetit të inspektoratit të tregut ku paraqiten: 
2.1. të dhëna se si mund të vëni kontakt me inspektoratin e tregut ; 
2.2. për programin dhe raportin vjetor të punës së inspektoratit të tregut; 
2.3. për ligjet dhe aktet nënligjore të cilat janë në fuqi ; 
2.4. informacion për produktet e rrezikshme të vendosura në treg dhe masat e 

marra për të eliminuar rreziqet e paraqitura; 
3. Me qëllim të veprimit parandalues, inspektorati i tregut, me kërkesën e bizneseve, 

do të japë udhëzime dhe sqarime për zbatimin e rregulloreve. 
4. Inspektorati i tregut do të informojë publikun rreth të drejtave të konsumatorit, dhe 

me kërkesë të tyre do të jap edhe këshilla. 
 

Neni 13 
 
Neni 33 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 33 
Dispozitat  ndëshkuese 

 
1. Inspektori i tregut për shkeljet e konstatuara me ketë ligj i shqipton gjobat në vijim: 

1.1. me gjobë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro, ndëshkohet 
personi juridik për shkeljet e përcaktuara në nenin 14 të ligjit bazik. 

1.2. me gjobë prej treqind  (300)  deri në nëntëqind  (900)Euro, ndëshkohet 
personi përgjegjës i personit juridik për shkeljet e përcaktuara në nenin 14 të 
ligjit bazik. 

1.3. me gjobë prej dyqind  (200) deri në gjashtëqind (600) Euro, ndëshkohet 
personi fizik.  

 
Neni 14 

 
Neni 34 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 34 
 
1. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro, ndëshkohet personi 

juridik për shkeljet e përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 25 të ligjit bazik dhe 
nenit 9 të këtij ligji. 

2. Me gjobë prej treqind (300) deri në nëntëqind (900) Euro, ndëshkohet personi 
përgjegjës i përsonit juridik për shkeljet e përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 25 
të ligjit bazik dhe nenit 9 të këtij ligji. 

3. Me gjobë prej dyqind (200) deri në gjashtëqind (600) Euro, ndëshkohet personi fizik. 
 

Neni 15 
 
Neni 36 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
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Neni 36 
 
1. Me gjobë prej 2.000 (dymijë) deri në gjashtëmijë (6.000) Euro, ndëshkohet personi 

juridik i cili pengon sekuestrimin e produkteve të përcaktuar në nenin 17 paragrafi 
1 të ligjit bazik. 

2. Me gjobë prej treqind (300) deri në nëntëqind (900) Euro, ndëshkohet personi 
përgjegjës i personit juridik për shkeljet e përcaktuara në nenin 17 paragrafi 1. të 
ligjit bazik. 

3. Me gjobë prej dyqind  (200) deri në gjashtëqind (600) Euro, ndëshkohet personi fizik. 
 

Neni 16 
 
Pas nenit 36 të ligjit bazik, shtohet nen i ri 36.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 36.A 
 
1. Në rast se subjekti i mbikëqyrur nuk bën ekzekutimin e gjobës brenda afatit të 

dhënë me aktvendim, inspektori mund të inicioj procedurë kundërvajtëse në 
gjykatën kompetente brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita kur 
aktvendimi të bëhet i plotfuqishëm. 

2. Inspektori ka të drejtë të inicioj edhe procedura tjera administrative për 
ekzekutimin e gjobës, kur kjo është e përcaktuar me ligj të veçantë. 

 
Neni 17 

Hyrja në Fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas shpalljes në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  
 
Ligji Nr. 04/L-186      
11 prill 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-019-2013, datë 29.04.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 10 MAJ 2013, 
PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 2002/9 
PËR INSPEKTORATIN E PUNËS NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke marrë parasysh Rregullorën Nr. 2001/9 të datës 25 Maj mbi Kornizën 
Kushtetuese për vetëqeverisje të përkohshme në Kosovë. 
 
Në mbështetje të Rregullorës së UNMIK-ut Nr.2001/27 mbi Ligjin Themelor të punës 
në Kosovë. 
 
Duke marrë parasysh nevojën e formimit të Inspektoratit të Punës si një mekanizëm i 
rëndësishëm që mbikqyrë zbatimin e Ligjit të Punës dhe rregullat e mbrojtjes në punë. 
 
miraton Ligjin për Inspektoratin e punës në Kosovë, si vijon: 
 

Neni 1 
Fushëveprimi i Inspektoratit të punës 

 
1.1. Autoriteti i Inspektoratit të punës do të zbatohet në mënyrë unike për të gjitha 

vendet e punës, pavarësisht se cilat dispozita ligjore janë në fuqi e që kanë të 
bëjnë me kushtet e punës, mbrojtjen në punë dhe ruajtjen e shëndetit të 
punëtorëve në përgjithësi.  

1.2. Ky ligj nuk do të zbatohet në vendet e punës që janë në kuadër të UNMIK-ut, në 
zyrat apo në misionet ndërkombëtare dhe në organizatat tjera qeveritare dhe jo 
qeveritare që veprojnë në Kosovë.  

 
Neni 2 

Funksionet e Inspektoratit të punës 
 
2.1. Inspektorati i punës:  

a) Do të mbikqyrë zbatimin e ligjit të punës, kushtet e punës dhe mbrojtjen në 
punë. 

b) Do t’iu siguroj informacion teknik dhe këshilla punëdhënësëve dhe 
punëtorëve për çështjet më të efektshme të zbatimit të dispozitave ligjore.  

c) Do të njoftoj ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale apo ndonjë organ tjetër 
kompetent për ndonjë mungesë apo ndonjë shpërdorim në ligjin e aplikueshëm.  

d) Do t’iu siguroj informatat dhe këshillat punëdhënsve dhe punëmarrësve të 
cilat do të jenë në pajtim me ligjin dhe t”i paralajmërojnë autoritetet 
kompetente për çfarëdo defektesh apo shpërdorimesh që nuk janë përfshirë 
me dispozita ligjore ekzistuese.  
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e) Do t’iu jep këshilla për çështje lidhur me ligjin e punës dhe mbrojtjen e 
punëtorëve me rastin e riorganizimit apo ristrukturimit të një ndërmarrjeje.  

 
Neni 3 

Autoriteti i Inspektoratit të punës 
 
3.1. Inspektorati i punës si autoritet ekzekutiv themelohet nga Ministria për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale dhe është përgjegjës para kësaj Ministrie në lidhje me 
koordinimin e veprimeve ekzekutive sa i përket Inspektorit të punës në Kosovë.  

3.2. Autoriteti i Inspektoratit të punës përbëhet nga Kryeinspektori i punës dhe 
inspektorët e punës të cilët ushtrojnë funksionet e tyre në tërë Kosovën.  

3.3. Me qëllim të zbatimit të ligjit nga fushveprimtaria e tij, autoriteti i Inspektoratit 
të punës koordinon veprimet dhe bashkëpunon me qeveritë komunale, 
inspeksionet tatimore, inspeksionet shëndetësore me autoritetet tjera relevante 
dhe me policinë e Kosovës.  

3.4. Kryeinspektorin e punës e emron Qeveria me propozim të Ministrisë për Punë 
dhe Mirëqenie Sociale.  

3.5. Inspektorët komunal i zgjedhë Kuvendi i komunës.  
 

Neni 4 
Kryeinspektori i punës 

 
4.1. Kryeinspektori i punës udhëheq autoritetin e Inspektoratit të punës dhe është 

përgjegjës për zbatimin e detyrave që përmban funksioni i tij.  
4.2. Kryeinspektori i punës mbikqyrë ekzekutimin e vendimeve që kanë të bëjnë me 

cenimin e ligjit të punës, rregullave të mbrojtjes në punë si dhe sanksionet e 
ndërmarra, duke u mbështetur në nenin 25 të Rregullorës së UNMIK-ut, nr. 
2001/27 për Ligjin themelor të Punës.  

4.3. Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale është e obliguar të nxjerrë akt 
normativ i cili përmban udhëzimet e hollësishme se në cilat raste mund: 
a) T’i bëjë vërejtje me shkrim punëdhënësit për parregullësitë e konstatuara 

gjatë inspektimit;  
b) Të marrë vendim për gjobën e përcaktuar në nenin 25.2 dhe 25.3, të 

Rregullorës së UNMIK-ut 2001/27;  
c) Të saktësoj me përpikëri të arsyeshme secilën gjobë të veçantë që jepet në 

rast të shkeljes së Rregullorës 2001/27 të UNMIK-ut;  
d) Të saktësoj se cila nga gjobat është e arsyeshme dhe proporcionale për 

shkeljen e bërë. Inspektorët e punës nuk mund të shqiptojnë gjobë të 
përcaktuar me nenin 25.2 dhe 25.3, derisa të nxirret akti normativ në bazë të 
nenit 4.2 të këtij ligji.  

4.4. Kryeinspektori i punës në veprimet e tij do të jetë i mbështetur nga zëvendësit 
me përgjegjësi për çështjet juridike, mbrojtje në punë dhe për çështje 
shëndetësore.  

4.5. Kryeinspektori i punës lidhur me punën e autoritetit të Inspektoratit të punës ia 
paraqet raportin vjetor të punës Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

4.6. Me kërkesë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, kryeinspektori i 
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punës në lidhje me punën e autoritetit të Inspektoratit të punës, është i detyruar 
t’i paraqet raport periodik.  

 
Neni 5 

Inspektorët e punës 
 
5.1. Inspektorët e punës do t’i kryejnë punët e Inspektoratit të punës të përcaktuara 

me nenin 2.  
5.2. Inspektorët e punës të cilët kanë dokumentin identifikues përkatës kanë 

autorizime sipas ligjit:  
a) Të hyjë lirisht në çdo vend pune dhe në seli të punëdhënësit në kuadër të 

kompetencave të inspektimit të tyre pa paralajmërim;  
b) Të bëjë ekzaminimet, inspektimet dhe hulumtimet të cilat konsiderohen të 

domosdoshme për t’u siguruar se dispozitat e ligjit do të zbatohen dhe pyet 
vetëm ose në praninë e dëshmitarëve, punëdhënësin apo stafin, rreth ndonjë 
çështjeje në lidhje me zbatimin e ligjit.  

c) Të bëjë kontrollimin e të gjitha librave dhe dokumenteve të cilat duhet t’i 
mbajë punëdhënësi siç është përcaktuar me ligjin e punës;  

d) T’i marrrë ekstraktet nga regjistrat dhe dokumentet;  
e) Të kërkojë nga punëdhënësi dërgimin e shënimeve apo dokumenteve të cilat 

janë kërkuar; 
f) Të marrë mostrën e materialeve apo substancave të përdorura me qëllim të 

analizave dhe për këtë e bënë me dije punëdhënësin apo përfaqësuesin e tij.  
5.3. Gjatë çdo inspektimi, inspektori i punës duhet t’i informoj punëdhënësin apo 

përfaqësuesin e punëdhënësit për praninë e tij, përveç nëse inspektori i punës 
mendon se inspektimi nuk do të jetë efikas.  

5.4. Një apo më shumë punëtorë që janë të punësuar në ndërmarrjen përkatëse mund 
të shoqërojnë inspektorin e punës gjatë inspektimit.  

5.5. Inspektorët e punës në kuadër të kompetencave të tyre:  
a) Bëjnë inspektimin ndaj punëdhënësit apo përfaqësuesit të tij dhe ndaj 

punëtorëve;  
b) Japin vërejtje me shkrim për parregullsitë e konstatuara dhe caktojnë afatin 

brenda të cilit duhet të eliminohen këto parregullësi;  
c) Shënojnë me anë të raportit zyrtar mos respektimin apo shkeljen e 

dispozitave ligjore;  
d) Urdhërojnë ndërmarrjen e masave të mënjëhershme duke përfshirë edhe 

ndalimin e prodhimit aty ku ka fakte të pamohueshme dhe të verifikuara se 
kushtet në vendin e punës shfaqin rrezik të drejtpërdrejtë dhe serioz për 
shëndetin apo sigurinë e punëtorëve;  

e) Neni 5.5 pika d) mund të zbatohet pas miratimit nga Ministria të aktit 
plotësues normativ, i cili ipërcakton standarde konkrete nga lëmi i 
shëndetësisë dhe sigurisë në punë.  

f) Me rastin e inspektimit, pa marrë parasysh nëse inspektori e ka zbuluar ose 
jo shkeljen e ligjit ai ia dorëzon punëdhënësit raportin zyrtar për inspektimin 
e kryer, ku qartë qëndron vendi i kryerjes së inspektimit, emri i firmës ku 
është kryer inspektimi, kohëzgjatja e inspektimit, rrjedha e inspektimit dhe 
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emri e mbiemri i inspektorit për punë, duke i cekur emrat e përsonave të 
pranishëm.  

5.6. Inspektori i punës do të kryej inspektimin në vendin ku është shkaktuar vdekja 
apo lëndimi i rëndë i një apo më shumë punëtorëve ose ka ndodhur ndryshimi në 
procesin e punës, i cili ka rrezikuar jetën e punëtorëve, menjëherë pas pranimit 
të informatës së tillë nga punëdhënësi, punëtorët, policia apo mjeku i cili ia ka 
dhënë ndihmën e parë punëtorit.  

5.7. Inspektorët e punës nuk mund ta kenë ndonjë interes personal në ndërmarrje në 
kuadër të kompetencave të inspektimit të tyre dhe janë të obliguar të ruajnë 
sekretin zyrtar të punëdhënësit.  

5.8. Inspektorët e punës janë të detyruar që të ruajnë në konfidencë të plotë burimin e 
ndonjë ankese që atyre u është paraqitur në lidhje me ndonjë veprim që ka të 
bëjë me shkeljen e ligjit.  

5.9. Inspektori i punës me rastin e inspektimit duhet të ketë me vete këtë ligj, dhe 
Rregulloren e UNMIK-ut, 2001/27, në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në 
gjuhën angleze si dhe të gjitha aktet plotësuese normative që janë nxjerrë si 
pasuese të këtij ligji apo rregullorës së UNMIK-ut, 2001/27. Çdo inspektor i 
punës do t’i siguroj çdo punëdhënësi të vizituar apo inspektuar nga inspektori 
përkatës, kopje të të gjitha akteve të tilla normative dhe plotësuese në gjuhët e 
kërkuara nga punëdhënësi.  

 
Neni 6 

Procedura sipas ankesës 
 
6.1. Kundër vendimit të inspektorit të punës mund t’i bëhet ankesë në afat prej 8 

ditësh nga dita e marrjes së vendimit, autoritetit të Inspektoratit të Punës. 
6.2. Autoriteti i Inspektoratit të punës është i obliguar që në afat prej 60 ditësh të 

vendos sipas ankesës të ushtruar në vendimin e inspektorit të punës. 
6.3. Kundër vendimit të Inspektoratit të punës mund të ngritet kontesti administrativ 

në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh.  
6.4. Ankesa e ushtruar në vendimin e Inspektorit të punës nuk e shtyn ekzekutimin e 

vendimit.  
 

Neni 7 
Zbatimi 

 
Me qëllim të zbatimit të këtij ligji Ministria e Punës dhe Mirëqenies sociale lëshon akte 
udhëzuese dhe akte tjera nga fusha e përgjegjësive të saj. 
 

Neni 8 
Ligji i zbatueshëm 

 
Ky ligj zëvendëson çdo dispozitë në ligjin e zbatueshëm që është në kundërshtim me 
te. 
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Neni 9 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hynë në fuqi ditën e shpalljes. 
 
Ligji Nr. 2002/8 
19 dhjetor 2002 
 
Kryetari i Kuvendit të Kosovës 
Akademik Nexhat Daci 
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LIGJI Nr. 03/L-017 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR INSPEKTORATIN E PUNËS NR. 2002/9 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në përputhje më Rregulloren Nr. 2001/9 të datës 25 maj mbi ’’Kornizën Kushtetuese 
për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë; 
 
Në mbështetje të Rregullores se UNMIK-ut Nr. 2001/27 mbi Ligjin Themelor të punës 
në Kosovë; 
 
Duke marrë parasysh nevojën e formimit të Inspektoratit të Punës si një mekanizëm i 
rëndësishëm qe mbikëqyr zbatimin e Ligjit të Punës dhe dispozitat e mbrojtjes në punë. 
 
Më qëllim të evitimit të pengesave dhe vështirësive në zbatimin e Ligjit për 
Inspektoratin e punës, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR INSPEKTORATIN E PUNËS NR. 2002/9 

 
Neni 1 

 
Në nenin 1 paragrafi 1, në titullin e nenit 3 dhe në paragrafët 1, 2, 3 të këtij neni, në 
nenin 4 paragrafët 1, 5, 6 dhe në nenin 6 paragrafët 1 dhe 2 fjalët “Autoritet i 
Inspektoratit të Punës” zëvendësohen me fjalët “Inspektorati i Punës”. 
 

Neni 2 
 
Neni 1 paragrafi 1 riformulohet si vijon: 
“Me këtë ligj themelohet Inspektorati i Punës si trup Ekzekutiv i Ministrisë së Punës 
dhe Mirëqenies Sociale. Inspektorati i Punës mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore 
dhe nënligjore ne lëmin e punës në mënyrë gjithë përfshirëse duke përfshinë 
marrëdhëniet e punës, sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe 
ambientit të punës”. 
Në paragrafin 2 të nenit 1 në rreshtin e dytë fshihen nga teksti fjalët “dhe jo 
qeveritare”. 
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Neni 3 
 
Teksti të pika “a” e nenit 2,, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë, zëvendësohet më 
tekstin “Ligjit për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të 
Punës, si dhe dispozitave tjera të aplikueshme nga fusha e punësimit dhe mbrojtjes në 
punë”. 
 

Neni 4 
 
Neni 3 paragrafi 1 riformulohet si vijon: 
“Inspektorati i Punës themelohet nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Social dhe 
është përgjegjës para kësaj Ministrie në lidhje me koordinimin e veprimeve ekzekutive 
sa i përket Inspektoratit të Punës në Kosovë”. 
Në nenin 3 shtohet paragraf i ri me ketë tekst dhe përmbajtje: 
3.3. “Inspektorati i Punës përbëhet nga Kryeinspektori i punës dhe inspektorët e 

punës të cilët ushtrojnë funksionin e tyre kudo në territorin e Republikës së 
Kosovës”. 

Paragrafi 3 i nenit 3 kalon në paragrafin 4 të nenit 3 dhe në vend të fjalëve 
“inspekcionet tatimore, inspekcionet shëndetësore” shkruhet “inspektoratet”. 
 

Neni 5 
 
Në piken (c) paragrafi 2 i nenit 5 pas fjalës “punës” shtohet teksti: Ligjin për Siguri në 
Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës dhe të dispozitave të 
tjera të aplikueshme. 
Në piken (c) paragrafi 5 i nenit 5 riformulohet si vijon: 
“Shënojnë me anë të raportit zyrtar, mos respektimin apo shkeljen e dispozitave ligjore. 
Inspektori i punës me vendim shqipton gjobën”. 
Në piken (d) në rreshtin e dytë të paragrafit 5 të nenit 5 në vend te fjalës “prodhimit” 
shkruhet “punës” dhe pas fjalës “punëtoreve” shtohet teksti “dhe personave të tretë si 
dhe në rastet kur punëdhënësi nuk posedon leje të punës”. 
Neni 5 paragrafi 9 riformulohet si vijon: 
“Inspektorët e punës me rastin e inspektimit duhet të kenë me vete ligjet e aplikueshme 
nga marrëdhënia e punës dhe sigurisë në punë. Aktin zyrtar të cilin e lëshon Inspektori 
i Punës duhet të bëhet në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë”. 
 

Neni 6 
 
Në rreshtin e parë te paragrafit 1 të nenit 6 pas fjalës “punës” shtohen fjalët “organ i 
shkallës së parë” ndërsa në rreshtin e dytë paragrafi 1 të nenit 6 pas fjalës “punës” 
shtohet teksti “organ i shkallës së dytë”. 
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Neni 7 
 
Në nenin 9 pas fjalës “fuqi” shtohet teksti: “pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe 
në ditën e shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara”. 
 
UNMIK/REG/2008/34 
14.06.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 37 / 10 SHTATOR 2008 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9 të datës 15 maj 2001 mbi Kornizën 
Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, nenet 5.1 (), 5.7, 9.1.1, 
9.1.26 (a) dhe 9.3.2 
 
Me qëllim të vënies së bazës ligjore për rregullimin, përparimin e kontrollit të kualitetit 
të ushqimit, zbatimin e masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse si 
dhe kontrollimin e kushteve higjiene sanitare të objekteve industriale-ushqimore, 
shëndetësore, tregtare-ushqimore, hoteliere, objekteve parashkollore, shkollore, 
objektet e kulturës, sportit,rekreacionit, të objekteve të mbajtës së higjienës personale, 
objekteve publike dhevendbanimeve publike me një qëllim “Mbrojtjen e shëndetit të 
popullatës së Kosovës”. 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR INSPEKTORATIN SANITAR TË KOSOVËS 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
1.1. Me këtë Ligj përcaktohet: organizimi, punët, të drejtat dhe detyrat e 

Inspektoratit Sanitar si dhe kompetencën për emërime në funksionet dhe detyrat 
e Inspektoratit Sanitar. 

1.2. Termat e përdorura në këtë Ligj kanë këtë domethënie: 
1. HACCP –(Analisys Hazards Criticl Conrtol Point-Analiza e Rrezikut Pikës 

Kritike Kontrollit, HACCP- është sistem i ri i kontrollit të ushqimit)  
2. Objektet e mbajtjes së higjienës personale – janë sallonet e kozmetikës, 

floktoret, saunat etj.  
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3. Higjiena – disiplinë e mbrojtjes shëndetësore që ka për detyrë të mbroj 
shëndetin e individëve.  

4. Sanitari- disiplinë mjekësore që merret më ndikimin e faktorëve të mjedisit 
jetësor në shëndetin e njerëzve, në të njëjtën kohë gjetjen e mënyrave të 
eliminimit të faktorëve negativ.  

5. Objektet publike- çdo objekt që i ofron shërbimet e veta qytetarëve.  
6. Objektet me rëndësi të veçantë- industritë e mëdha ushqimore, spitalet, 

universiteti, burgjet etj.  
7. Objektet me rëndësi lokale- objektet ushqimore, shkollore, objektet 

hoteliere, kulturore etj.  
8. Sëmundje ngjitëse –Është gjendje e sëmurë e njeriut apo kafshës, e cila vjen 

si rezultat i infeksionit me mikroorganizma dhe përcjellët me shenjat tipike 
klinke.  

9. Eks-humimi –Zhvarrosja e personave të vdekur  
10. ISHPK-Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës. 

 
KAPITULLI I 
ORGANIZIMI 

 
Neni 2 

 
2.1. Ministria e Shëndetësisë organizon, dhe mbikëqyrë punën e Inspektoratit Sanitar 

të Kosovës në tërë territorin e Kosovës, si organ më i lart i kontrollit sanitar. 
2.2. Ky organ do të ushtroi funksionin e vet ligjor si strukturë e veçantë, në shkallë të 

parë (në Komunë) dhe në shkallë të dytë (në Ministrinë e Shëndetësisë) 
2.3. Ministria e Shëndetësisë nxjerrë akte nënligjore për funksionimin e kësaj strukture. 
 

Neni 3 
 
3.1. Inspektorati Sanitar i Kosovës bën mbikëqyrjen në zbatimin e Ligjit dhe të 

dispozitave, me të cilat përcaktohet mbrojtja e shëndetit të popullatës. 
3.2. Në kuadër të Inspektoratit Sanitar të Kosovës bëjnë pjesë: 

a) Kryeinspektori Sanitar i Kosovës  
b) Inspektorët Sanitar të Kosovës  
c) Shefi i Inspektoratit Sanitar Komunal  
d) Inspektorët Sanitar Komunal  
e) Inspektorët Sanitar Kufitar.  

3.3. Punët e inspektoratit sanitar në Komunë i kryen shefi i Inspektoratit sanitar 
komunal dhe inspektorët sanitar komunal.Punët në Inspektoratin Sanitar në 
Ministrinë e Shëndetësisë i kryen Kryeinspektori sanitar, inspektorët sanitar dhe 
inspektorët sanitar të kufirit. 

3.4. Inspektorët sanitar komunal bëjnë inspektimin në kuadër të autorizimeve të veta 
nën mbikëqyrjen e shefit të inspektoratit sanitar komunal. 

3.5. Shefin e inspektoratit dhe inspektorët sanitar komunal i zgjedhë organi përkatës 
i komunës me pëlqimin e Kryeshefit të Ekzekutivit të Komunës në pajtim me 
rregullat e Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës. 
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3.6. Shefi i inspektoratit sanitar komunal, për punën e inspektoratit, paraqet raport 
periodik dhe vjetor kryeinspektorit sanitar të Kosovës. 

3.7. Kryeinspektorin Sanitar, inspektorët sanitar dhe inspektorët sanitar të kufirit në 
Ministrinë e Shëndetësisë i zgjedh Ministria me pëlqimin e ministrit të 
shëndetësisë, në pajtim me rregullat e Ligjit për Shërbimin Civil. 

3.8. Inspektorët sanitar të kufirit, për punën e vet paraqesin raportin periodik dhe 
vjetor Kryeinspektorit Sanitar të Kosovës. 

 
Neni 4 

 
4.1. Kryeinspektori Sanitar i Kosovës kryen këto detyra: 

a) Siguron zbatimin unik të ligjeve dhe rregulloreve tjera që hyjnë në 
kompetencë të Inspektoratit Sanitar dhe i propozon organeve kompetente 
nxjerrjen apo ndryshimin e rregullave të inspektimit sanitar. 

b) Drejton veprimtarinë e Inspektoratit Sanitar qendror dhe mbikqyrë punën e 
inspektorëve sanitar komunal. 

c) Inicon dhe organizon mbajtjen e këshillimeve profesionale për zbatimin 
unik të ligjeve dhe rregulloreve dhe inicon bashkëpunimin e ndërsjellt të 
inspektorëve dhe personave tjerë juridik për çështjet me interes të 
përbashkët. 

d) Përcjellë dhe koordinon punën e Inspektorëve sanitar kufitar dhe mbikëqyrë 
punën e Shefit të inspektorëve komunal. 

e) Kujdeset për përparimin e punës dhe aftësimin profesional të Inspektorëve 
Sanitar. 

f) Në raste të jashtëzakonshme, si epidemitë, fatkeqësitë natyrore etj, 
Kryeinspektori Sanitar i Kosovës, në bashkëpunim me organet tjera 
përkatëse, merr masa kontrete për tejkalimin e situatës. 

g) Në rast nevoje, kërkon ndihmën e Inspektorëve Sanitar të një Rajoni për 
Rajonin tjetër. 

h) Bën promovimin dhe implementimin e sistemit HACCP-së për kontrollin e 
ushqimit. 

i) Bënë raportin vjetor për veprimtaritë e Inspektoratit Sanitar të Kosovës dhe 
punët tjera të caktuara nga organi kompetent. 

 
Neni 5 

 
Mbikëqyrja sanitare përfshin kontrollin e kualitetit të ushqimit, kushteve higjieno-
sanitare të objekteve industriale-ushqimore, tregtare-ushqimore, shëndetësore, 
hoteliere, objekteve parashkollore, shkollore, objekteve të kulturës, sportit dhe 
rekreacionit, të objekteve të mbajtjes së higjenës personale, objekteve publike dhe 
venbanimeve publike. 
 

Neni 6 
 
Shef i Inspektorëve Sanitar të Komunës ka këto detyra: 

a) Organizon punët, bashkëpunon, përkrah dhe monitoron Inspektorët Sanitar 
të Komunës; 
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b) Organizon mbledhjen e mostrave të ushqimit dhe të ujit të pijshëm si dhe 
dërgimin e tyre në institute përkatëse për analiza; 

c) Këshillon autoritetet relevante për projekte të reja të ujit të pijshëm që kanë 
ndikim në nivel të Komunës; 

d) Zhvillon strategjinë e menaxhimit të sanacionit dhe mbeturinave në nivel të 
Komunës; 

e) Përgatit raporte mujore dhe raporte vjetore për ushqim dhe ambientin e 
shëndoshë në shkallë të Komunës; 

f) Organizon aksione për një ushqim të shëndoshë në Komunë; 
g) Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Kryeinspektori Sanitar i Kosovës. 

 
Neni 7 

 
Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës posedojnë letërnjoftimin, me të cilin 
dëshmojnë autorizimin, për kryerjen e inspektimit sanitar. 
 

Neni 8 
 
Për Inspektor Sanitar emërohen personat që kanë përgatitje të lartë arsimore, sipas 
prioritetit, me edukim të veçantë në Shëndetësi Publike. 
 

Neni 9 
 
Mbikëqyrja sanitare nënkupton mbikëqyrjen ndaj: 

a) Prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit, bartjes së ushqimit, pajisjeve dhe 
veglave,  

b) Zbatimit të masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse,  
c) Gjendjes shëndetësore të personave të cilët punojnë në punët me te cilat 

mund të rrezikojnë shëndetin e popullatës,  
d) Ujit, objekteve, stabilimenteve dhe aparateve për furnizim me ujë të 

pijshëm,  
e) Përmbushjes së kushteve sanitaro-teknike dhe higjienike në procesin e 

dhënies se lejeve ndërtimore, për të gjitha objektet e përshkruara në nenin 5 
të këtij Ligji,  

f) Marrjes së masave mbrojtëse të shëndetit të popullatës nga veprimi i 
dëmshëm i produkteve të duhanit, dhe i pirjes së duhanit në vendet publike.  

g) Objekteve dhe mjeteve të komunikacionit publik,  
h) Eks-humimit dhe bartjen e personave të vdekur në territorin e Kosovës dhe 

bartjen e personave të vdekur përtej kufirit.  
 

Neni 10 
 
10.1. Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës, për zgjedhjen e problemeve të 

ndryshme që dalin gjatë veprimtarisë së tyre, bashkëpunojnë me IKSHP-në, 
organet e rendit, prokurorinë, gjykatat, policinë financiare, organet e shërbimit 
veterinar dhe organe të tjera. 
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10.2. Në bashkëpunim me IKSHP-në propozon nxjerrjen e akteve ligjore dhe 
nënligjore që lidhen me shëndetin e popullatës. 

 
Neni 11 

 
Për një kontrollë efektive të një shkalle të gjerë të detyrave shëndetësore e ambientale, 
numri i Inspektorëve Sanitar duhet të jetë në proporcion –një inspektor në çdo 15,000 – 
25,000 banorë. 
 

KAPITULLI II 
KOMPETENCAT E INSPEKTORATIT SANITAR TË KOSOVËS 

 
Neni 12 

 
Inspektorati Sanitar i Kosovës është organ ekzekutiv i specializuar, që kontrollon 
zbatimin e ligjeve e të akteve nënligjore sanitare në sektorët shtetërorë, publik e 
privat,veprimtaritë e ndryshme të ushtruara nga persona fizikë e juridikë, vendas e të 
huaj, në objektet e mëposhtme: 

a) Në objektet e prodhimit, të ruajtjes, magazinimt, transportimit e tregtimit të 
produkteve ushqimore,  

b) Në objektet ku ushtrohen veprimtari socialkulturore, shëndetësore, arsimore 
dhe kërkimore shkencore,  

c) Në repartet dhe strukturat e mbrojtjes dhe sigurisë, në pikat kufitare, 
aeroportet, doganat, si dhe në mjetet e transportit të të gjitha llojeve.  

 
Neni 13 

 
13.1. Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës ushtrojnë kontrollin sanitar në 

objektet e caktuara në nenin 5 dhe 12 të këtij Ligji gjatë gjithë kohës së 
funksionimit të tyre.  

13.2. Kur shihet e nevojshme, kontrolli sanitar ushtrohet edhe jashtë kohës së 
funksionimit të objektit, në bashkëpunim me Prokurorinë, organet e SHPK-së 
dhe organet tjera të specializuara.  

 
Neni 14 

 
Inspektorati Sanitar i Kosovës ka edhe këto detyra: 

a) bashkëpunon, përkrah dhe monitoron inspektoratin sanitar të komunës;  
b) bën planifikimin e mostrave të ushqimit dhe ujit të pijshëm;  
c) zhvillon strategjinë e menaxhimit të sanacionit dhe mbeturinave në nivel të 

Kosovës;  
d) bën promovimin dhe implementimin e HACCP;  
e) bënë mbikëqyrjen sanitare të:  

- Industrive të mëdha ushqimore 
- Qendrave spitalore, qendrave klinike universitare 
- Burgjeve dhe objekteve tjera të rëndësisë së veçantë. 
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Neni 15 
 
Inspektori sanitar komunal bënë mbikëqyrjen sanitare në kuadër të autorizimeve të veta 
në pajtim me nenin 5.1 të këtij ligji. 
 

Neni 16 
 
Inspektorati Sanitar i Kosovës jep pëlqimin sanitar për lokacionet e propozuar të 
objekteve të kompanive ushqimore, ujësjellësve, të objekteve spitalore, pompave të 
karburanteve, të objekteve dhe të stabilimenteve për lëshuarjen dhe mënjanimin e 
ujërave të hedhura dhe për deponimin e mbeturinave. 
 

Neni 17 
 
17.1. Inspektori Sanitar bën inspektimin sanitar pa paralajmërim. Mirëpo para fillimit 

të inspektimit është i detyruar që për kontrollin të njoftoj punëtorin përgjegjës, 
gjegjësisht personin fizikë, veprimtaria e të cilit i është nënshtruar kontrollit 
sanitar. 

17.2. Në rast të mungesës së punëtorit përgjegjës, gjegjësisht personit, veprimtaria e të 
cilit i nënshtrohet kontrollit, Inspektori Sanitar është i obliguar që për kontrollin 
të njoftoj punëtorin të cilin e ka takuar në vendin e punës. 

17.3. Pas kontrollit, inspektori sanitar duhet të bëjë procesverbalin, ku një kopje të 
procesverbalit i jepet palës, ku është bërë kontrolli sanitar. 

 
Neni 18 

 
Inspektorati Sanitar Komunal jep pëlqimin sanitar për lokacionet e propozuara të 
objekteve, të prodhimit dhe qarkullimit të artikujve ushqimore, objekteve për furnizim 
me ujë të pijshëm, objekteve për eliminimin dhe deponimin e mbeturinave, objektet 
kulturore, edukativo-arsimore, objekteve sociale, objekteve të kulturës fizike, varrezat 
dhe krematoriumet si dhe objekte tjera të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e 
popullatës. 
 

Neni 19 
 
Inspektori Sanitar i Kufirit bën mbikëqyrjen ndaj: 

a) Personave, gjësendeve dhe mjeteve qarkulluese të tyre që hyjnë këtej kufirit, 
me qëllim të mbrojtjes së popullatës nga sëmundjet ngjitëse,  

b) Rregullshmërisë shëndetësore të ushqimit, artikujve të konsumit të gjërë dhe 
lëndëve të para ushqimore që importohen,  

c) Importimit dhe eksportimit të helmeve dhe elementeve radioaktive,  
d) Bartjes së personave të vdekur prej vendeve të ndryshme këtej kufirit.  

 
Neni 20 

 
20.1. Inspektori Sanitar i urdhëron me gojë dhe me shkrim zbatimin e masave të duhura. 
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20.2. Në qoftëse masat e urdhëruara nuk zbatohen në afatin e caktuar, Inspektori Sanitar 
ndalon përdorimin e lokaleve dhe aparaturës deri në menjanimin e mangësive. 

 
Neni 21 

 
21.1. Në kryerjen e kontrollit sanitar, Inspektori Sanitar në kuadër të autorizimeve të 

inspeksionit, merr vendim për: 
a) Menjanimin e mangësive të vërtetuara, gjegjësisht parregullsive në pajtim 

me ligjet dhe me dispozitat tjera me të cilat përcaktohet mbrojtja e shëndetit 
të popullatës,  

b) Ndalimin e përdorimit të lokaleve të punës, gjegjësisht hapësires, makinave 
dhe instalimeve për kryerjen e veprimtarisë deri në përmbushjen e kushteve 
të përcaktuara me dispozita,  

c) Në vendimet me të cilat urdhërohet zbatimi i masave, caktohet afati për 
kryerjen e tyre.  

21.2. Afati sipas ligjit nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë. 
 

Neni 22 
 
22.1. Organet e Inspektoriatit Sanitar të Kosovës i obligojnë të pajisen me librezë 

sanitare të gjithë personat që punojnë në objektet e prodhimit, të ruajtjes, 
transportimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore, në ujësjellës, në 
institucionet parashkollore, shkollore, shëndetësore dhe në objektet e shërbimit 
publik, ku mund të bëhet përhapja e sëmundjeve ngjitëse. 

22.2. Lista e profesioneve dhe kategoritë e punonjësve që pajisen me librezë sanitare, 
përcaktohet nga IKSHP-ja dhe miratohet nga Ministria e Shëndetësisë. 

 
Neni 23 

 
Inspektori Sanitar gjatë ushtrimit të inspektimit sanitar nëse vlerëson se me shkeljen e 
dispozitave dhe të masave është bërë kundërvajtje, përkatësisht delikt ekonomik ose 
vepër penale, ka për detyrë të paraqesë kërkesen, për fillimin e procedurës për 
kundërvajtje, përkatësisht fletëparaqitje për delikt ekonomik ose vepër penale, organit 
kompetent. 
 

Neni 24 
 
Në raste kur Organet e Inspektoratit Sanitar në kryerjen e punëve veprojnë kundër këtij 
Ligji dhe dispozitave ligjore, në të cilat përcaktohet mbrojtja e shëndetit të popullatës, i 
nënshtrohet përgjegjësisë ligjore. 

 
Neni 25 

 
Në proçedurën e dhënies së lejeve ndërtimore për ndërtimin e objekteve ndërtimore, 
Inspektorati Sanitar Komunal jep çertifikatën mbi harmonizimin e projektit kryesor me 
kushtet sanitaro-teknike të ndërtimit. 
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Neni 26 
 
Inspektorati Sanitar i Kosovës, në rastet urgjente, gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes 
sanitare mund të urdhëroj me gojë ose me shkrim Inspektorin Sanitar të Komunës, për 
zbatimin e masave dhe të veprimeve me qëllim të mënjanimit të rrezikut të 
drejtëpërdrejtë për shëndetin e popullatës. 
 

Neni 27 
 
27.1. Organet e Inspektoratit Sanitar janë të autorizuar të ndërpresin ndërtimin e 

objekteve, të cilat nuk posedojnë pëlqimin e përcaktuar sanitar të organit 
kompetent të Inspektoratit Sanitar. 

27.2. Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës ndalojnë përdorimin e lokaleve 
afariste dhe të stabilimenteve derisa të mënjanohen të metat të cilat rrezikojnë 
shëndetin e popullatës dhe ambientin jetësor. 

 
Neni 28 

 
28.1. Pa pelqimin e organit kompetent të Inspektoratit Sanitar, investitorit nuk mund 

t’i lëshohet leja për ndërtim ose për përdorimin e objektit të ndërtuar ose të 
rikonstruktuar. 

28.2. Organi kompetent i Inspektoratit Sanitar merr pjesë në punën e komisionit për 
kontrolliminteknik të objekteve dhe jep mendimin për zbatimin e masave të 
përcaktuara sanitare- teknike dhe higjienike me projektin paraprak. 

 
Neni 29 

 
Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës pezullojnë përkohësisht veprimtarinë e një 
pjese ose tërë veprimtarinë në objekt ose ta mbyllin pjesërisht a plotësisht atë, kur ai 
nuk plotëson kushtet higjieno-sanitare ose kur rrezikohet shëndeti i punonjësve dhe 
konsumatorëve. 
 

Neni 30 
 
30.1. Organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës pezullojnë ose ndalojnë veprimtarinë 

në objektet që i nënshtrohen kontrollit të tij në këto raste: 
a) Kur objektet nuk i plotësojnë kushtet sanitare në përputhje me projektin e 

miratuar dhe me destinimin, për të cilin ato janë ngritur; 
b) Kur përdoren substanca ose tregtohen artikuj ushqimor që nuk përputhen me 

normat sanitare në fuqi dhe për pasojë paraqesin rrezik për shëndetin e popullatës. 
30.2. Për objektet me interes të veçantë, vendimi jepet nga Inspektorati Sanitar i 

Kosovës, kurse për objektet me karakter lokal, vendimi jepet nga Inspektori 
Sanitar Komunal. 

30.3. Vendimin për pezullimin ose për ndalimin e veprimtarisë së objektit është i 
formës së prerë. 

30.4. Rihapja e veprimtarisë bëhet me vendimin e organeve të sipërpërmendura, kur të 
jenë plotësuar kushtet e përcaktuara. 
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KAPITULLI III 
KUNDËRVAJTJET SANITARE 

 
Neni 31 

 
Shkeljet e mëposhtme, përbëjnë kundërvajtje sanitare: 

a) Shkelja e rregullave të zbuluara gjatë kontrollit të ushtruar sanitar në 
objektet e përcaktuara në nenin 5 dhe 12 të këtij Ligji,  

b) Mosrespektimi i kushteve të prodhimit, sipas standardeve sanitare,  
c) Falsifikimet ose maskimet në teknologjinë e prodhimit,  
d) Papastërtitë personale dhe të mjeteve të punës,  
e) Tregtimi i produkteve ushqimore jashtë vendeve të lejuara,  
f) Shkeljet sanitare në mirëmbajtjen e ujësjellësit,  
g) Mungesa e klorizimit në sistemin e ujit të pijshëm,  
h) Grumbullimi dhe depozitimi i plehrave në vende që mund të bëhen shkak 

ose burim i shfaqjes a përhapjes së sëmundjeve ngjitëse,  
i) Hedhja e mbeturinave dhe kafshëve të ngordhura në vende të hapura, jashtë 

vendeve të lejuara ose të destinuara,  
j) Përdorimi i papërpunuara i ujërave të zeza për ujitjen e prodhimeve 

bujqësore të konsumit.  
k) Pranimi në institucionet parashkollore i personave të sëmurë ose të dyshimtë 

për sëmundje ngjitëse,  
l) Mosmarrja e miratimit prej organeve të Inspektoratit Sanitar të Kosovës për 

ndërtimin dhe funksionimin e objektit,  
m) Moszbatimi i pjesshëm ose i plotë i detyrave e vendimeve që merren nga 

organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës,  
n) Mospajisja me librezë sanitare në afatet e caktuara,  
o) Konstatimi i mosmbajtjes së higjenës dhe prezenca e brejtësve brenda dhe 

jashtë mjediseve të të gjitha objekteve të përcaktuara në nenin 5 dhe 12 të 
këtij Ligji,  

p) Pengimi, kërcënimi në ushtrimin e detyrës se Inspektorëve Sanitar.  
 

Neni 32 
 
32.1. Për kundërvajtje administrative sanitare të parashikuar në bazë të Ligjit, 

shqiptohen dënime me gjobë nga organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës, si 
vijon: 
a) Për shkeljet e parashikuara në Nenin 31, paragrafi 31.1 në pikat, a), b), f), 

g), m), n), masa e gjobës është prej 1.000 – 1.500 € për persona fizik, për 
persona juridik 2.000 – 5.000 €, ndërsa për personat përgjegjës 1.000 – 
1.500 €.  

b) Për shkeljet e parashikuara në Nenin 31, paragrafi 31.1 në pikën c) masa e 
gjobës është prej 5.000-10.000 € për personat fizik, për persona juridik prej 
30.000 – 35.000 €, ndërsa për personat përgjegjës 1.000 –1.500 €.  

c) Për shkeljet e parashikuara në Nenin 31, paragrafi 31.1 në pika h) masa e 
gjobës është prej 2.000 – 5.000 € për personat fizik, për persona juridik prej 
5.000 – 10.000 €, ndërsa për personat përgjegjës 1.000 –1.500 €. 
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d) Për shkeljet e parashikuara në Nenin 31, paragrafi 31.1 në pikat i), j), k), l), 
masa e gjobës është prej 2000 – 5.000 € për personat fizik, për persona 
juridik prej 5.000 – 10.000 €, ndërsa për personat përgjegjës 1.000 –1.500 €.  

e) Për shkeljet e parashikuara në Nenit 31, paragrafi 31.1 në pikat, d), e), masa 
e gjobës është prej 3.000 – 5.000 € për persona fizik, për persona juridik 
5.000-10.000€, ndërsa për personat përgjegjës 1.000 –1.500 €.  

f) Për shkeljet e parashikuara në Nenit 31, paragrafi 31.1 në pikën o), masa e 
gjobës është 5.000-10.000 € për persona juridik 10.000-15.000€,ndërsa për 
personat përgjegjës 1.000 - 1.500 €.  

g) Për shkeljet e parashikuara në Nenin 31, paragrafi 31.1 në pika p) masa e 
gjobës është prej 10.000 – 15.000 € për personat fizik, për persona juridik 
prej 20.000 – 35.000 €, ndërsa për personat përgjegjës 3.000 –5.000 €.  

32.2. Mjetet financiare të arkëtuara nga gjobat, derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të 
Kosovës. 

 
Neni 33 

 
Dënimet mandatare përcaktohen me rregullore të posaçme nga ana e Inspektoriatit 
Sanitar të Kosovës. 
 

Neni 34 
 
34.1. Ekzekutimi i vendimit të denimit me gjobë bëhet brenda një muaji (30 dite) nga 

data kur vendimi merr formë të prerë.  
34.2. Në rastet kur gjoba nuk paguhet brenda kohës se caktuar për çdo ditë vonesë, 

masa e gjobës rritet me 3% te vlerës deri ne 30 ditë.  
34.3. Pas kalimit te këtij afati seksioni përkatës i financës bën ekzekutimin e 

detyrueshëm të denimit me gjobë sipas Ligjit.  
 

Neni 35 
 
Në rastet kur personat juridik apo fizik, vendas ose të huaj, përsërisin të njejtat shkelje 
sanitare më shumë se dy herë brenda 1 viti, organet e Inspektoratit Sanitar të Kosovës 
vendosin pezullimin ose mbylljen e përkohshme, apo të përhershme të objektit, ose të 
veprimtarisë së personit juridik a fizik. 
 

Neni 36 
 
36.1. Kundër vendimit të shkallës së parë, ankesa i parashtrohet Inspektoriatit Sanitar 

të Kosovës. 
36.2. Ankesa kundër vendimit të shkallës së parë, parashtrohet brenda afatit prej 8 

ditësh nga dita e pranimit të vendimit.  
36.3. Ankesa nuk e shtyn afatin e zbatimit të masave dhe veprimeve të urdhëruara në 

rastet kur ekziston rreziku i drejtëpërdrejtë për shëndetin ose jetën e popullatës 
ose ambientin jetësor.  
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DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 37 
 
Për implementimin e këtij Ligji është përgjegjës Ministria e Shëndetësisë. 
 

Neni 38 
Ligjet e zbatueshme 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji pushojnë së aplikuari të gjitha dispozitat ligjore të cilat 
kanë qenë në fuqi lidhur me sferën e Inspektoratit Sanitar të Kosovës. 
 

Neni 39 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe në datën e shpalljes së tij 
nga PSSP-ja. 
 
17.12.2003 
UNMIK/REG/2003/39 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË : VITI III / Nr. 22 / 01 MARS 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 INSPEKCIONIN BUJQËSOR 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj përcaktohet puna, kompetencat, detyrimet dhe përgjegjësitë e inspektorit. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
Përkufizimet dhe shprehjet të përdorura me këtë ligj kanë këto domethënie: 
“Organi inspektues” nënkupton organin e autorizuar të Ministrisë për ushtrimin e 
kontrollit zyrtar sipas ligjit; 
“Inspektori” nënkupton personin e autorizuar sipas ligjit për ushtrimin e inspektimit; 
“Mbikëqyrja inspektuese” mbikëqyrja e aktiviteteve dhe veprimeve të personave 
fizik dhe juridik në zbatimin e ligjit dhe akteve tjera nënligjore të nxjerra në bazë të 
ligjit; 
“Kontrolli inspektues” nënkupton aktivitetin e inspektorit gjatë inspektimit; 
“Organizata profesionale” subjekti i autorizuar për kryerjen e analizave, super 
analizave dhe punëve tjera të përcaktuara me ligj; 
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“Inspekcioni i ministrisë” nënkupton inspekcionin e nivelit qendrorë; 
“Inspekcioni komunal” nënkupton inspekcionin të nivelit lokal; 
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; 
“Ministri” Ministrin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
 

Neni 3 
Fushëveprimi 

 
1. Inspektori kryen punët inspektuese në fushat e bujqësisë: 

1.1. tokat bujqësore;  
1.2. pylltarisë dhe gjuetisë;  
1.3. mbrojtjes së bimëve;  
1.4. blegtorisë dhe peshkatarisë;  
1.5. veterinarisë dhe sigurisë së ushqimit.  

 
KREU II 

 
Neni 4 

Organizimi i inspekcionit 
 
1. Inspekcioni është organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë.  
2. Inspekcioni përbëhet nga:  

2.1. inspekcioni për tokën bujqësore;  
2.2. inspekcioni për pylltari dhe gjueti;  
2.3. inspekcioni për mbrojtjen e bimëve, inspekcioni fitosanitar;  
2.4. inspekcioni për blegtori dhe peshkatari;  
2.5. inspekcioni për veterinari dhe siguri të ushqimit.  

3. Punën e inspektorit e kryen vetëm personi i cili posedon përgatitjen superiore të 
drejtimit përkatës dhe përvojën e caktuar profesionale.  

 
Neni 5 

Kompetencat e Inspekcionit 
 
1. Mbikëqyrjen inspektuese e kryejnë inspektorët e nivelit qendror në tërë territorin e 

Republikës së Kosovës.  
2. Inspektorët komunal kryen inspektimin brenda territorit të komunës sipas 

autorizimeve ligjore.  
 

Neni 6 
Punët e Inspektorit 

 
1. Inspektori në punën e tij është i pa varur brenda autorizimeve të përcaktuara me 

ligj dhe akteve të nxjerra në bazë të ligjit. 
2. Inspektori gjatë punës së tij harton procesverbale, bien vendime, ndërmerr masa 

dhe veprime në kuadër të të drejtave, detyrimeve dhe autorizimeve të përcaktuara 
me ligj dhe akte nënligjore. 
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Neni 7 
Të drejta, detyrat dhe autorizimet e Inspektorit 

 
1. Varësisht nga fusha e inspektimit, inspektori:  

1.1. bën kontrollin e hapësirave afariste, objektet, pajisjet, veglat, mjetet, 
prodhimin, përpunimin, qarkullimin, transportin, eksportin, importin, 
rieksportin dhe kalimin transit të mallrave;  

1.2. kërkon vërtetimin e identitetit të personave si dhe faktet tjera;  
1.3. bënë shikimin e akteve, evidencës dhe dokumentacionit tjetër të nevojshëm;  
1.4. merr mostrat e mallit dhe mjeteve tjera për analiza, ekspertizë dhe 

superanalizë; 
1.5. merr në pyetje dhe merr deklarata nga personi përgjegjës dhe personat tjerë;  
1.6. zbaton procedurën lidhur me kërkesat e qytetarëve dhe subjekteve tjerë dhe 

për veprimet e ndërmarra e njofton paraqitësin e kërkesës;  
1.7. propozon masat preventive me qëllim të parandalimit të shkeljeve të 

dispozitave ligjore;  
1.8. ndërmerr edhe veprime të tjera për të cilat është i autorizuar me ligj;  

2. Inspektori nuk mund të jetë anëtar i komisionit apo organit tjetër për përcaktimin e 
kushteve për veprimtarinë afariste.  

 
Neni 8 

Autorizimet e veçanta të Inspektorit 
 
1. Kur inspektori konstaton se është shkelur ligji dhe dispozitat tjera të nxjerra nga 

ligji është i autorizuar dhe detyrohet të: 
1.1. urdhëroi ndërmarrjen e masave dhe veprimeve përkatëse për evitimin e 

parregullsive dhe mangësive në afatin e përcaktuar; 
1.2. urdhëron dorëzimin e dokumentacionit dhe të dhënave tjera brenda afatit të 

përcaktuar;  
1.3. merr përkohësisht pajisjet, mjetet dhe dokumentacionin e nevojshëm;  
1.4. urdhëron hapjen e dhunshme të objektit për qëllime të inspektimit;  
1.5. urdhëron mbylljen e dhunshme të objektit;  
1.6. merr mallin e dyshimtë apo të prishur, ndërsa mallin i cili paraqet rrezik për 

shëndetin publik e asgjëson;  
1.7. urdhëron tërheqjen e mallit të dyshimtë nga qarkullimi, përkatësisht vënies 

së tij në qarkullim;  
1.8. urdhëron tërheqjen e dokumentacionit të prodhimit i cili nuk është i 

harmonizuar me dispozitat ligjore, gjegjësisht urdhëron evitimin e 
mangësive të produktit;  

1.9. ndalon ushtrimin e veprimtarisë, përkatësisht kryerjen e punëve të caktuara, 
për kohë të caktuar;  

1.10. ndalon përdorimin dhe shfrytëzimin e mjeteve të punës, njësive punuese, 
pajisjeve prodhuese, qarkullimin dhe përdorimin e mallit kur nuk i 
plotësojnë kushtet e përcaktuara me ligj.  

1.11. ndërmerr veprime të mostrimit, kontrollimit dhe shqyrtimit të produktit për 
qëllime të verifikimit dhe harmonizimit me dispozitat ligjore në fuqi;  
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1.12. ndërmerr masa për evitimin e rrezikut për jetën, shëndetin e njerëzve dhe 
shëndetin e kafshëve apo mbrojtjes së interesit publik;  

1.13. inicion procedurën kundërvajtjëse dhe ushtron fletëparaqitje penale dhe  
1.14. merr edhe veprime të tjera për të cilat është i autorizuar me ligj.  

2. Ndalesën nga nën-paragrafët 1.9. dhe 1.10. paragrafi 1 i këtij neni inspektori e 
realizon nëpërmjet bllombimit, vulosjes, mbishkrimit apo vënies së shiritit.  

 
Neni 9 

Vendimet 
 
1. Për masat nga neni 8 i këtij ligji inspektori merr vendim.  
2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, masat dhe veprimet nga neni 8 i këtij 

ligji inspektori i paraqet vetëm me procesverbal kur vlerëson se në këtë mënyrë 
evitohet rreziku i drejtpërdrejt për jetën dhe shëndetin e njerëzve kafshëve ose 
pasurisë me përmasa të gjëra dhe kur është në interes publik.  

3. Për veprimet nga paragrafi 2 i këtij neni, inspektori në afat prej njëzetekatër (24) 
orëve merr vendim.  

 
Neni 10 

Ankesa kundër vendimit të Inspektorit 
 
1. Kundër vendimit të inspektorit pala ka të drejtë ankese ministrisë në afat prej tetë 

ditëve nga dita e pranimit të vendimit;  
2. Ankesa kundër vendimit të inspektorit nuk e ndalon ekzekutimin, përveç nëse me 

ligj nuk parashihet ndryshe.  
3. Konkluzionin për lejimin e ekzekutimit të vendimit e nxjerrë inspektori në afat prej 

tetë ditëve nga dita kur vendimi të bëhet i ekzekutueshëm.  
4. Shpenzimet e ekzekutimit të vendimit i bartë pala e cila ka qenë e detyruar që t’i 

zbatoi masat e urdhëruara.  
 

KREU III 
 

Neni 11 
Raportet e Inspekcionit bujqësor të ministrisë me Inspekcionin komunal 

 
Bashkëpunimi dhe koordinimi i punëve ndërmjet inspekcionit të ministrisë dhe 
inspekcionit komunal rregullohet me akte nënligjore. 
 

KREU IV 
 

Neni 12 
Kontrolli inspektues 

 
1. Kontrolli në zbatimin e dispozitave ligjore realizohet nëpërmjet kontrollit të 

rregullt dhe të jashtëzakonshëm. 
2. Kontrolli i rregullt realizohet në pajtim me Planin e punës të Inspekcionit të cilin e 

miraton Ministria. 
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3. Kontrolli i jashtëzakonshëm realizohet në bazë të urdhëresave të veçanta, 
kërkesave dhe ankesave të qytetarëve apo personave tjerë. 

4. Procedura sipas kërkesave dhe ankesave është urgjente. 
 

Neni 13 
 
1. Inspektimet kryhen në praninë e personit përgjegjës apo personit të autorizuar i cili 

njoftohet për pasojat juridike apo lëshimet procedurale.  
2. Në rastet dhe sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj, inspektori bënë 

inspektimin edhe pa prezencën e personit përgjegjës.  
3. Personi ndaj të cilit bëhet inspektimi detyrohet që inspektorit ti mundësoi qasje të 

pa penguar në inspektim, t’i japi informata dhe të vejë në shikim tërë 
dokumentacionin dhe të dhënat tjera të nevojshme të cilat i kërkon inspektori.  

 
Neni 14 

 
1. Kur inspektori gjatë inspektimit nuk e takon personin përgjegjës të subjektit ndaj të 

cilit bëhet mbikëqyrja inspektuese, inspektimi bëhet në prezencën e personit të 
autorizuar nga radha e të punësuarve, të cilën inspektori e konstaton me 
procesverbal.  

2. Kur nuk mund të bëhet inspektimi sipas paragrafin 1 të këtij neni, inspektori në 
vendin e inspektimit në selinë e subjektit e lenë thirrjen për personin përgjegjës që 
në kohën dhe vendin e caktuar të jetë prezent gjatë inspektimit.  

3. Dëmtimet e mëvonshme, asgjësimi dhe eliminimi i ftesës nuk ndikojnë në 
rregullsinë e dorëzimit.  

4. Kur pala e ftuar përgjegjëse nuk i përgjigjet thirrjes nga paragrafi 2 i këtij neni, 
inspektimi bëhet në prezencën e personave të takuar në subjekt.  

 
Neni 15 

Bashkëpunimi me institucionet profesionale 
 
1. Inspektori në kryerjen e inspektimit mund të kërkon ndihmën dhe bashkëpunon me 

institucionet profesionale dhe ekspertët të fushës përkatëse.  
2. Punët e caktuara tekniko-profesionale si ekspertizë, hulumtime laboratorike, mund 

të kryhen në institucionet e specializuara.  
 

Neni 16 
 
1. Në rastet kur Inspektori, në kryerjen e inspektimit, pengohet ose i pamundësohet 

inspektimi, kërkon ndihmën e Policisë së Kosovës.  
2. Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni inspektori mundet të shqiptoi masën e 

ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë.  
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Neni 17 
Procesverbali për kontrollin inspektues 

 
1. Për çdo kontrollim inspektues për veprimet dhe masat e ndërmarra inspektori 

harton procesverbal.  
2. Në raste të caktuara, për shkak të vëllimit dhe ndërlikueshmërisë së mbikëqyrjes 

inspektuese kur nuk është e mundur të hartohet procesverbal, procesverbali 
hartohet në zyre të inspektorit në afat prej tri ditëve nga dita e inspektimit.  

3. Procesverbali i dërgohet subjektit ndaj të cilit është bërë inspektimi. 
4. Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë personat të cilët marrin pjesë gjatë 

kontrollit inspektues. 
 

Neni 18 
 
Inspektori mbanë evidencën për kontrollet inspektuese. 
 

Neni 19 
Legjitimacioni i inspektorëve 

 
1. Inspektori gjatë kryerjes së inspektimit e mbanë legjitimacionin dhe uniformën me 

të cilën tregon cilësinë e inspektorit, identitetin dhe autorizimet.  
2. Inspektori, gjatë orarit të punës dhe gjatë inspektimit detyrohet të mbanë uniformën.  
3. Përmbajtjen dhe formën e legjitimacionit, emblemës dhe uniformës e përcakton 

ministria me akt nënligjor.  
 

Neni 20 
Ekzekutimi i masave të urdhëruara 

 
1. Inspektori përcjell ekzekutimin e masave të cilat i ka urdhëruar gjatë inspektimit 

dhe për të njëjtat i paraqet raport ministrisë.  
2. Subjekti ndaj të cilit është kryer inspektimi detyrohet që në afat prej tri ditëve nga 

dita e skadimit të afatit për ekzekutimin e masës së propozuar t’a njoftoi me shkrim 
inspektorin se është zbatuar masa e propozuar.  

 
Neni 21 

Ekzekutimi i dhunshëm 
 
1. Kur masat e urdhëruara kanë të bëjnë me zbatimin e veprimeve të caktuara ndërsa 

subjekti ndaj të cilit bëhet mbikëqyrja nuk i ka zbatuar në afatin e paraparë, apo 
pjesërisht i ka zbatuar, urdhërohet ekzekutimi i dhunshëm i masave.  

2. Subjekti njoftohet me shkrim për kohën dhe mënyrën e ekzekutimit të dhunshëm.  
3. Ekzekutimin e dhunshëm nga paragrafi 1 të këtij neni e zbaton organi i cili e ka 

urdhëruar ekzekutimin.  
4. Shpenzimet e ekzekutimit të masave i bartë subjekti ndaj të cilit zhvillohet 

ekzekutimi.  
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Neni 22 
 
1. Kur gjatë inspektimit e cakton masën për marrjen e sendit apo mjetit i cili mund të 

shërbej si provë apo është përdorur, dedikuar apo shkaktuar me veprime të 
kundërligjshme, cakton vendin dhe mënyrën e ruajtjes deri me dorëzimin organit i 
cili udhëheqë procedurë.  

2. Organi apo organizata e cila caktohet për deponimin dhe ruajtjen e mjeteve sipas 
paragrafit 1 të këtij neni i pranon mjetet e marra dhe mallin në ruajtje deri me 
vendimin përfundimtarë, apo me kërkesën e ministrisë. Për marrjen e mallit në 
ruajtje organi apo organizata lëshon vërtetim.  

3. Po qe se malli i marr është i rrezikuar nga prishja apo dëmtimi i shpejtë apo kur 
ruajtja e tij shkakton shpenzime të mëdha, inspektori kërkon nga ministria që të 
merr vendim për shitjen e tij. Me vendimin për shitjen njoftohet organi kompetent 
për udhëheqje të procedurës.  

4. Kundër vendimit për shitjen e mallit-sendeve – lejohet ankesa.  
5. Kur vendimi për shitjen e mallit-sendeve- prishet me vendimin e shkallës së dytë, 

personit të cilit i është marr malli i kompensohet dëmi.  
6. Për marrje të mallit apo sendeve sipas këtij neni inspektori lëshon vërtetim me të 

gjitha shënimet e sakta të sasisë, kualitetit dhe llojit të mallit.  
7. Mjetet financiare nga shitja e mallit sipas këtij neni derdhen në Buxhetin e 

Kosovës.  
 

Neni 23 
Marrja e mostrës 

 
1. Inspektori në procedurën e inspektimit merr mostrën për verifikimin e kualitetit të 

lëndës për analizë.  
2. Procedurat e marrjes së mostrave përcaktohen me akt nënligjor.  
 

Neni 24 
 
1. Në procedurën e marrjes së mostrës të produktit inspektori ka të drejtë dhe obligim:  

1.1. me të njëjtat kushte dhe në të njëjtën kohë, për shqyrtimin e kualitetit të të 
njëjtit produkt, në mënyrë të rregullt merë së paku tri mostra në sasi të 
nevojshme për analizën e parë, superanalizë dhe për palën;  

1.2. secilën mostër në mënyrë adekuate e vulosë dhe e shënon;  
1.3. harton procesverbal për marrjen e mostrës dhe një kopje ia dorëzon palës;  
1.4. mostra e marre për analizën e parë, pa vonesë i dorëzohet Laboratorit 

referent, kurse mostra rezervë të ruhet sipas kushteve të parapara deri me 
përfundimin e analizës.  

1.5. pala nga e cila është marrë mostra njoftohet me rezultatet e analizës;  
1.6. me kërkesën e palës, ministria pa vonesë e dërgon mostrën për superanalizë.  
1.7. shpenzimet e analizës dhe superanalizës sipas kërkesës së palës i bartë pala;  
1.8. shpenzimet e analizës dhe superanalizës sipas detyrës zyrtare varësisht nga 

rezultatet e analizës nëse ato rezultojnë negativ i bartë ministria, ndërsa nëse 
ato rezultojnë pozitiv, i bartë pala.  



 
Ligji Nr. 03/L-029 për inskepcionin bujqësor 

 995 

Neni 25 
 
1. Rezultatet e analizës kontestohen me rezultatet e superanalizës.  
2. Analiza dhe superanaliza e të njëjtës mostër nuk mund të bëhet në të njëjtin 

institucion.  
3. Personat fizik dhe juridik detyrohen që pa pagesë të vejnë në disponim sasinë e 

nevojshme të lëndës për analiza;  
 

Neni 26 
Përgjegjësia e Inspektorit 

 
1. Inspektori për punën e vet është përgjegjës:  

1.1. nëse gjatë inspektimit nuk ndërmerr, nuk propozon apo nuk i përcakton 
masat për të cilat është i autorizuar ti ndërmerr;  

1.2. nëse nuk propozon apo nuk e inicion procedurën pranë organeve 
kompetente për vërtetimin e veprimeve të kundërligjshme;  

1.3. nëse i tejkalon autorizimet e përcaktuara me ligj;  
1.4. nëse nuk vepron në pajtim me Kodin e mirësjelljes për nëpunësit civil dhe 

etikës së inspektorit;  
1.5. nëse me gabimet e tija i shkakton dëme materiale dhe jo materiale subjektit 

ndaj të cilit e bën inspektimin;  
1.6. nëse nën ndikimin e personit nuk i ndërmerr masat të cilat sipas ligjit është i 

detyruar t’i ndërmarri.  
2. Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni kundër inspektorit iniciohet procedura 

disiplinore sipas kërkesës së përgjegjësit të drejtpërdrejt.  
 

Neni 27 
Përparësia në inspektim 

 
1. Konfliktet në mes të inspektorëve shqyrtohen me procedurë urgjente në afat prej tri 

ditëve nga dita e paraqitjes së konfliktit. 
2. Për konfliktin e kompetencave vendosë ministria vendimi i së cilit është 

përfundimtarë. 
 

Neni 28 
Mbikëqyrja e përbashkët 

 
Ministria me akt nënligjor i përcakton rregullat me të cilat më për së afërmi përcaktohet 
organizimi dhe funksionimi i inspektimit të përbashkët. 
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KREU V 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 29 

Kundërvajtjet 
 
Dënimet me gjobë për kundërvajtje dhe lartësia e dënimit për personat fizik, personat 
juridik dhe personat përgjegjës aplikohen dispozitat ndëshkimore të ligjeve në fuqi. 
 

KREU VI 
 

Neni 30 
Dispozitat përfundimtare 

 
Ministria, në afat prej 9 (nëntë) muaji nga dita e miratimit, nxjerrë akte nënligjore për 
zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 31 
 
1. Të hyrat e realizuara nga ky ligj derdhen në Buxhetin e Kosovës.  
2. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural me Ministrinë e Ekonomisë 

dhe Financave me Memorandum të Mirëkuptimit mund të rregullojnë shfrytëzimin 
e mjeteve të realizuara për nevoja të Ministrisë.  

 
KREU VII 

 
Neni 32 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-029 
20 Nëntor 2008 
 
Shpallur me Dekretin Nr. DL-065-2008, datë 13.12.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 45 / 12 JANAR 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 INSPEKTORATIN POLICOR TË KOSOVËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj përcakton misionin, organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e 
Inspektoratit Policor të Kosovës. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
1. Objekt i veprimtarisë së IPK-së është:  

1.1. parandalimi, zbulimi, dokumentimi dhe hetimi i veprave penale të kryera 
nga punonjësit e Policisë së Kosovës, pa dallim grade dhe pozite gjatë 
ushtrimit së detyrës ose jashtë saj;  

1.2. inspektimi i strukturave dhe funksioneve të Policisë së Kosovës për të 
siguruar llogaridhënie, efektivitet dhe efikasitet në zbatueshmërinë e ligjeve, 
akteve nënligjore dhe procedurave standarde të operimit në fuqi; 

1.3. hetimi dhe/ose inspektimi i incidenteve disiplinore të profilit të lartë, ku 
përfshihen të gjithë punonjësit e Policisë së Kosovës, siç është përcaktuar ne 
nenin 4, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.11 të këtij ligji.  
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1.4. hetimi i të gjitha shkeljeve disiplinore të supozuara të zyrtarëve policor me 
gradën më të lartë të nivelit të lartë të menaxhimit dhe zyrtarëve policor të 
nivelit të lartë ekzekutiv;  

1.5. kur ekziston dyshimi i bazuar se Drejtori i Përgjithshëm i Policisë ka kryer 
shkelje diciplinore, Kryeministri mund të autorizon IPK-në për zhvillim të 
hetimeve diciplinore. IPK-ja pas përfundimit të hetimeve diciplinore i 
raporton Kryeministrit për të gjeturat;  

1.6. pranimi i të gjitha ankesave të qytetarëve si dhe shqyrtimi dhe përcaktimi se 
cilat nga ankesat hetohen nga IPK dhe cilat do t’i referohen Policisë së 
Kosovës apo institucioneve përgjegjëse.  

 
Neni 3 
Misioni 

 
Misioni i Inspektoratit Policor të Kosovës është që përmes ushtrimit të veprimtarisë së 
tij, të sigurojë një shërbim policor të përgjegjshëm, demokratik dhe transparent, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet e kërkuara. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Hetues – personeli i Inspektoratit Policor të Kosovës që zhvillon hetime 
penale ndaj punonjësve të Policisë së Kosovës, përfshirë edhe hetimet mbi 
incidentet e profilit të lartë disiplinor si dhe hetimin disiplinor të zyrtarëve 
policor me gradën më të lartë të nivelit të lartë të menaxhimit dhe zyrtarëve 
të lartë të nivelit ekzekutiv;  

1.2. Inspektorët – personeli i Inspektoratit Policor të Kosovës që zhvillon 
inspektime në Policinë e Kosovës;  

1.3. MPB - Ministria e Punëve të Brendshme;  
1.4. Ministri – Ministri i Punëve të Brendshme;  
1.5. IPK - Inspektorati Policor i Kosovës;  
1.6. Punonjës i Policisë së Kosovës - tërë personeli i Policisë që përfshin 

zyrtarin policor dhe stafin civil të Policisë së Kosovës;  
1.7. Policia - Policia e Kosovës;  
1.8. Institucionet për zbatim të ligjit - të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit 

që kanë autorizimet policore;  
1.9. Hetimi i integritetit - teknika apo metoda që shërben për verifikimin e 

etikës dhe integritetin e punonjësve të Policisë së Kosovës.  
1.10. Inspektim - vlerësimi i mënyrës së kryerjes së detyrave në Policinë e 

Kosovës, duke siguruar arritjen e qëllimeve, në përputhje me legjislacionin 
dhe standardet e kërkuara;  

1.11. Incident disiplinor i profilit të lartë - incidenti ose trendi i ngjarjeve që 
tërheqin vëmendje domethënëse të publikut duke përfshirë, por pa u 
kufizuar në supozimet si:  
1.11.1. konflikte apo incidente të drejtpërdrejta në mes policisë dhe komunite-

teve që ndërlidhet me veprimet racore, etnike apo diskriminuese;  
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1.11.2. një problem akut i konfliktit të drejtpërdrejtë në mes policisë dhe 
komuniteteve. Konflikti mund të jetë në formën e ngacmimit, 
brutalitetit apo përdorimit të forcës së tepruar nga ana e Policisë;  

1.11.3. të gjitha incidentet e përdorimit të forcës vdekjeprurëse;  
1.11.4. të gjitha vdekjet gjatë mbajtjes nën kontroll nga policia;  
1.11.5. aksidentet fatale të trafikut ku përfshihen punonjësit e policisë;  

1.12. Ankesat ndaj shërbimit - ankesa e bërë lidhur me standardet policore, 
udhëzimet operative apo parimeve të shërbimit policor;  

1.13. Ankesat për sjellje kriminale – ankesa për sjelljet kriminale të punonjësve 
policor të bërë me dije autoriteteve përkatëse.  

 
Neni 5 

Parimet 
 
1. Punonjësit e IPK-së duhet të respektojnë Kodin e Etikës të IPK-së dhe parimet që 

parashihen me Kodin e Mirësjelljes për Nëpunësit Civil.  
2. Punonjësit e IPK-së, në përmbushje të detyrave të tyre, do të respektojnë ligjin në 

fuqi, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të garantuara me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës, si dhe kontribuojnë në realizimin e tyre.  

3. IPK udhëhiqet nga parimet e profesionalizmit, objektivitetit, paanshmërisë politike 
dhe mos diskriminimit.  

4. IPK do të reflektojë përbërjen multietnike të Republikës së Kosovës së bashku me 
parimet e barazisë gjinore dhe të drejtat e njeriut të garantuara më Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës.  

5. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë, IPK është e pavarur.  
6. IPK, gjatë hetimit, në pajtim më ligjin e aplikueshëm, është e autorizuar të 

mbledhë informacione dhe dëshmi, për të përcaktuar sjelljen e punonjësit të 
Policisë, për të cilin është iniciuar rasti.  

7. IPK, duhet t’i zhvillojnë hetimet e tyre në mënyrë të saktë dhe të shpejtë, më 
qëllim të rritjes së besimit në sundimin e ligjit.  

8. Hetuesit e IPK-së autorizimet e tyre i ushtrojnë në pajtim me Kodin Penal dhe 
Kodin e Procedurës Penale.  

9. Procedurat dhe marrja e vendimeve nga IPK, duhet të jetë e hapur dhe 
transparente, përveç nëse kjo do të rrezikojë apo pengojë rrjedhën e hetimeve.  

10. IPK pranon dhe regjistron çdo ankesë të paraqitur nga qytetarët.  
 

Neni 6 
Statusi 

 
1. IPK është institucion ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Punëve te Brendshme, e 

pavarur nga Policia e Kosovës dhe në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrit.  
2. IPK është e depolitizuar.  
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Neni 7 
Simbolet 

 
IPK ka stemën e cila miratohet nga Ministri. 

 
Neni 8 

Dokumentet e identifikimit 
 
1. Punonjësit e IPK-së janë të pajisur me dokument identifikimi, që shërben si dëshmi 

dhe autorizim për të vepruar në emër të IPK-së.  
2. Forma, pajisja dhe mënyra e përdorimit të dokumentit të identifikimit rregullohet 

me akt nënligjor nga Ministri.  
 

Neni 9 
Buxheti 

 
1. IPK e ka buxhetin e vet, i cili është vijë buxhetore në vete në buxhetin e MPB-së 

dhe është objekt auditimi. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së është përgjegjës për 
menaxhimin efektiv dhe të drejtë të buxhetit të miratuar.  

2. IPK në kuadër të buxhetit të saj do të mbajë një fond të posaçëm për mbështetje të 
veprimtarisë informative dhe procedurale penale. Përdorimi këtij fondi nuk i 
nënshtrohet rregullave të auditimit te brendshëm, mirëpo ky fond do të jetë objekt i 
auditimit nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.  

 
Neni 10 
Ministri 

 
1. IPK funksionon nën autoritetin e Ministrit dhe nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e 

Kryeshefit të IPK-së. Autoriteti i Ministrit nuk përfshinë menaxhimin operacional 
të IPK-së. Kryeshefi i IPK-së i raporton dhe i përgjigjet drejtpërdrejt Ministrit për 
administrimin dhe menaxhimin e IPK-së. Kryeshefi i IPK-së bashkëpunon me 
Ministrin dhe i ofron atij informatat dhe raportet e nevojshme. 

2. Ministri:  
2.1. përcakton objektivat strategjike vjetore të IPK-së, në përputhje me politikat 

shtetërore;  
2.2. siguron bashkërendimin e punës së IPK-së me Policinë dhe me strukturat e 

tjera të MPB-së, si dhe bashkëpunimin me çdo institucion tjetër që siguron 
informata si dhe më institucionet shtetërore homologe të vendeve të tjera, në 
bazë të marrëveshjeve;  

2.3. nxjerrë akte nënligjore për organizimin dhe funksionimin e IPK-së, në 
përputhje me këtë ligj dhe me ligjet tjera në fuqi;  

2.4. kërkon raporte, informacione dhe dokumente të tjera, që lidhen me detyrat e 
IPK-së;  

3. IPK nuk i zbulon Ministrit, autoriteteve publike apo personave tjerë asnjë 
informacion që ka të bëjë me hetimet duke përfshirë por duke mos u kufizuar edhe 
në informacionet lidhur me dëshmitaret, bashkëpunëtorët apo informatorët. 
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Informacionet e tilla zbulohen vetëm nga organi i autorizuar sipas Kodit të 
Procedurës Penale. 

 
KREU II 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONET 
 

Neni 11 
Struktura organizative e IPK-së 

 
Struktura organizative propozohet nga Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së dhe miratohet nga 
Ministri. 
 

Neni 12 
Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së 

 
1. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së është autoriteti ekzekutiv apolitik në kuadër të IPK-

së dhe autoriteti më i lartë administrativ, teknik dhe operacional i IPK-së.  
2. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së është përgjegjës për:  

2.1. administrimin dhe menaxhimin e gjithmbarshëm dhe sigurimin e zbatimit të 
funksioneve që i janë besuar IPK-së;  

2.2. organizimin dhe punësimin e personelit, nxjerrjen e udhëzimeve 
administrative dhe marrjen e vendimeve për çështjet që i përkasin 
funksioneve të IPK-së;  

2.3. menaxhimin efektiv dhe efikas të resurseve që i janë besuar IPK-së.  
 

Neni 13 
Kriteret për emërim dhe përzgjedhja e Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së 

 
1. Kriteret për emërim të Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së, janë:  

1.1. të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;  
1.2. të ketë diplomuar, në një nga universitetet e pranuara në fushat që kanë të 

bëjnë me policinë, drejtësinë, sigurinë ose administratën publike;  
1.3. të ketë të paktën tri (3) vjet përvojë pune në pozitë të lartë menaxheriale në 

fushat që kanë të bëjnë me policinë, kriminalistikën, drejtësinë, sigurinë ose 
administratën publike;  

1.4. të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale, me vendim të formës së prerë;  
1.5. të mos jetë ndëshkuar për shkelje të rënda disiplinore ekuivalente me 

shkeljet që përcaktohen në rregulloren e disiplinës së IPK-së, brenda dhjetë 
viteve të fundit, gjatë të cilave ka punuar në institucione shtetërore;  

1.6. të mos ketë konflikt interesi me detyrën apo siç parashihet në Ligjin për 
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.  

2. Ministri themelon një Komision të veçantë për përzgjedhjen e Kryeshefit 
Ekzekutiv të IPK-së.  

3. Komisioni nga paragrafi 2. i këtij neni, pas përzgjedhjes i propozon Ministrit tre 
(3) kandidatë për Kryeshef Ekzekutiv te IPK-së. Ministri e emëron Kryeshefin 
Ekzekutiv bazuar në kandidaturat e propozuara nga Komisioni.  
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4. Përbërja e Komisionit si dhe procedura e përzgjedhjes rregullohet me akt nënligjor 
që nxjerrët nga Ministri.  

 
Neni 14 

Mandati i Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së 
 
1. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së emërohet për një periudhë kohore prej pesë (5) 

vjetësh, me mundësi vazhdimi pas çdo pesë (5) vjetësh.  
2. Nëse Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së i përfundon mandati në vitin kalendarik të 

zgjedhjeve të përgjithshme, atëherë qëndrimi i tij në detyrë do të zgjatet në mënyrë 
automatike për dy (2) vjet.  

 
Neni 15 

Përfundimi i mandatit dhe shkarkimi nga detyra i Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së 
 
1. Mandati i Kryeshefit ekzekutiv përfundon nga arsyet e mëposhtme:  

1.1. mbarimi i mandatit;  
1.2. arrin moshën për pension;  
1.3. jep dorëheqje;  
1.4. është dënuar për vepër penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë;  
1.5. për shkak të vdekjes apo pamundësisë për ushtrimin e detyrës për një 

periudhë kohore më të gjatë se gjashtë (6) muaj;  
1.6. me shkarkim nga detyra.  

2. Ministri, i shqipton Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së, masat disiplinore vërejtje me 
shkrim apo shkarkim nga detyra, për njërën nga arsyet e mëposhtme:  
2.1. kryerja e një shkelje të rëndë të disiplinës, siç është e paraparë në 

rregulloren e disiplinës;  
2.2. pas një vlerësimi negativ të dokumentuar të punës, për ndonjë shkelje të 

rregullave të integritetit apo mosrespektim i akteve nënligjore për disiplinën 
dhe personelin;  

2.3. ka shfaqur mungesë të theksuar angazhimi, të argumentuar, në përmbushjen 
e objektivave strategjike dhe në kryerjen e detyrave të caktuara nga Ministri, 
sipas nenit 10 të këtij ligji. 

3. Kur ekziston dyshim i arsyeshëm për të besuar se Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së, ka 
kryer vepër penale apo për ndonjërën nga arsyet e parapara në paragrafin 2. të këtij 
neni, Ministri mund të suspendojë menjëherë Kryeshefin Ekzekutiv të IPK-së.  

4. Në rastet e përfundimit të mandatit, shkarkimit apo suspendimit të Kryeshefit 
Ekzekutiv të IPK-së, Ministri menjëherë cakton njërin nga drejtorët e 
departamenteve të IPK-së, si ushtrues detyre të Kryeshefit Ekzekutiv deri në 
përzgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së.  

 
Neni 16 

Personeli i IPK-së 
 
1. Personeli i IPK-së ndahet në katër kategori:  

1.1. hetuesit;  
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1.2. inspektorët;  
1.3. personeli mbështetës;  
1.4. personeli i punësuar me kontratë me kohë të caktuar.  

2. Procedura, kushtet e punësimit dhe të punës për punonjësit e IPK-së rregullohen 
me akt nënligjor nga Ministri, që përfshin por nuk do të kufizohet edhe në ngritjen 
në karrierë,trajnimin dhe konfliktin e interesit.  

3. Punonjësit e IPK-së nuk kanë të drejtë greve apo çdo veprim tjetër që pengon apo 
ndërhyn në ushtrimin e veprimtarisë së IPK-së.  

4. Punonjësi i IPK-së nuk duhet të shpreh qëndrime apo të ndërmerr aktivitete që 
cenojnë natyrën e depolitizuar të IPK-së.  

 
KREU III 

KOMPETENCAT E IPK-së 
 

NËNKREU A 
KOMPETENCAT HETIMORE 

 
Neni 17 

Hetimet penale 
 
1. Hetuesit e IPK-së gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, kanë autorizimet policore 

dhe i ushtrojnë ato në përputhje me Kushtetutën, Kodin Penal, Kodin e Procedurës 
Penale, me këtë ligj si dhe me ligjet dhe aktet nënligjore tjera në fuqi.  

2. Objekt i veprimtarisë hetimore të IPK-së është parandalimi, zbulimi, dokumentimi 
dhe hetimi i veprave penale të kryera nga punonjësit e Policisë, pa dallim grade 
dhe pozite gjatë ushtrimit së detyrës ose jashtë saj, përfshirë edhe hetimet mbi 
incidentet e profilit të lartë disiplinor si dhe hetimin disiplinor të zyrtarëve policor 
me gradën më të lartë të nivelit të lartë të menaxhimit dhe zyrtarëve të lartë të 
nivelit ekzekutiv.  

3. Hetuesit e IPK-së kanë të drejtë të mbajnë dhe të përdorin armë si dhe forcën në 
përputhje me Ligjin për Policinë, ligjet përkatëse në fuqi dhe aktet nënligjore, të 
nxjerra në zbatim të tyre.  

4. Llojet e armëve, municionit, dhe pajisjeve tjera që përdoren nga IPK-ja, 
përcaktohen në pajtim me ligjin përkatës.  

5. IPK, gjatë zbatimit të autorizimeve ligjore mund të kërkoj ndihmë nga Policia dhe 
institucionet tjera të zbatimit te ligjit.  

6. Policia sapo të njoftohet apo të merr informatë se punonjësi i Policisë është 
përfshirë në kryerjen e një vepre penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, 
menjëherë ndërmerr te gjitha masat për sigurimin e provave dhe ndërmerr të gjitha 
veprimet paraprake duke përfshirë por pa u kufizuar në daljen në vendin e ngjarjes, 
sigurimin e vendit të ngjarjes, arrestimin e të dyshuarit nëse përmbushen kushtet 
ligjore, përkujdesjen për arritjen e ndihmës mjekësore si dhe identifikimin dhe 
ndalimin e dëshmitarëve. Lidhur me rastin Policia duhet ta njoftoj prokurorin pa 
vonesë dhe brenda kohës së paraparë në Kodin e Procedurës Penale dhe menjëherë 
duhet ta njofton edhe IPK-në.  

7. Hetuesi i IPK-së në vendin e ngjarjes do të udhëzojë zyrtarin policor përgjegjës për 
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vendin e ngjarjes, apo zyrtarin tjetër përgjegjës të institucionit për zbatimin e ligjit, 
për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara që kanë të bëjnë me administrimin e 
vendit të ngjarjes apo për procedurat hetimore në lidhje me atë rast. Zyrtari policor 
përgjegjës për vendin e ngjarjes, apo zyrtari tjetër përgjegjës i institucionit për 
zbatimin e ligjit, është i obliguar që të veprojë në përputhje me urdhrat e ligjshme 
të hetuesit në lidhje me rastin konkret.  

8. Për qëllim të hetimit IPK, është e autorizuar te shfrytëzojë të gjitha shërbimet e 
njësiteve të specializuara, mjetet dhe objektet e Policisë duke përfshirë por pa u 
kufizuar në forenzikën, laboratorin, mjetet e përgjimit.  

9. Nëse gjatë zhvillimit të hetimeve, Policia zbulon se janë të përfshirë një apo më 
shumë punonjës të Policisë, ajo mund ta hetoj rastin deri në përfundim dhe brenda 
pesë (5) ditëve te punës e njofton IPK-në. Me kërkese të Policisë, IPK mund t’i 
bashkëngjitet hetimeve në zhvillim e sipër.  

10. Nëse gjatë zhvillimit të hetimeve, IPK zbulon se janë të përfshirë një apo më 
shumë persona që nuk janë punonjës të Policisë, ata do të hetojnë rastin deri në 
përfundim. Me kërkesë të IPK-së, Policia mund t’i bashkëngjitet hetimeve në 
zhvillim e sipër. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së mund të vendos që lënda të 
dërgohet për hetim të mëtejshëm në polici.  

11. Në pajtim me ligjin në fuqi, policia dhe institucionet tjera për zbatimin e ligjit 
mund të bëjnë hetime dhe arrestime të punonjësve të policisë. Nëse përcaktohet se 
punonjësi i policisë ka kryer një vepër penale, policia dhe institucionet tjera për 
zbatim të ligjit janë të detyruara të njoftojnë IPK-në në rastin e parë të mundshëm, 
pa i dëmtuar hetimet.  

12. Kur IPK konsideron se është në interes të hetimeve, i rekomandon Drejtorit të 
Përgjithshëm të Policisë formën e veprimit që mund përfshijë por nuk kufizohet në 
llojet e suspendimit me pagesë apo transferimin. Rekomandimi duhet të shoqërohet 
me një deklaratë e cila përmban arsyet e rekomandimit.  

 
Neni 18 

Administrimi i hetimeve 
 
1. Nëse nga hetimi për një shkelje disiplinore ekziston dyshimi i bazuar për të besuar 

se një punonjës i Policisë ka kryer një vepër, që përbën vepër penale, të gjitha 
materialet e çështjes brenda pesë (5) ditëve të punës duhet t’i dërgohen IPK-së, e 
cila procedon me hetimin e saj penal sipas ligjeve në fuqi.  

2. Përveç rasteve nga neni 2, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3 si dhe 1.4 të këtij ligji, 
nëse nga hetimi i çështjes penale nga IPK, nuk sigurohen prova të mjaftueshme për 
të përcaktuar se është kryer një vepër penale, të gjitha materialet e çështjes i 
kthehen Policisë brenda pesë (5) ditë pune nga marrja e këtij vendimi. Në këtë rast, 
Policia mund të vazhdojë me hetimin disiplinor.  

3. IPK bën evidentimin dhe arkivimin e dosjeve për rastet nga paragrafi 2. i këtij neni 
ndaras nga dosjet penale. 

4. Nëse pas hetimit penal paraprak të një rasti IPK përcakton se ka dyshim të 
arsyeshëm se punonjësi i policisë që ka qenë subjekt i hetimit, ka kryer vepër 
penale, IPK bën kallëzim penal dhe ia dërgon Prokurorit së bashku me dëshmitë.  

5. Nëse për një rast ka pushuar hetimi penal apo kallëzimi është hedhur poshtë nga 
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prokurori, ndërsa IPK ka zbuluar se ka prova apo dëshmi të reja e njofton 
Prokurorin dhe vepron në bazë të udhëzimeve të tij.  

6. Nëse hetimi penal ka pushuar, kallëzimi është hedhur poshtë nga prokurori apo 
gjykata e ka liruar punonjësin policor nga akuza, IPK ia dërgon rastin, së bashku 
me dokumentacionin, Policisë për hetim të mëtejshëm disiplinor, përveç rasteve 
nga neni 2, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.3 dhe 1.4 të këtij ligji. IPK ka të drejtë t’i 
mbajë të fshehtë nga Policia, informatat lidhur me informatorin e fshehtë.  

7. IPK ia dërgon Policisë çdo vendim të dhënë nga gjykata. 
 

Neni 19 
Mbledhja e të dhënave 

 
1. Për përmbushjen e detyrës, hetuesit e IPK-së janë të autorizuar dhe janë përgjegjës 

të përdorin çfarëdo burimi të ligjshëm të informatave për të mbledhur, administruar 
dhe mbrojtur të dhënat që kanë të bëjnë me hetimin e veprave penale, të kryera nga 
punonjësit e Policisë, pavarësisht nga detyra e grada.  

2. Drejtuesit e strukturave të Policisë dhe të MPB-së, për zbatimin e këtij ligji, 
bashkëveprojnë me IPK-në.  

3. Kur punonjësit e Policisë, të MPB-së dhe të institucioneve të tjera shtetërore, vihen 
në dijeni për përfshirjen në vepra penale të punonjësve të Policisë, janë të detyruar 
ta njoftojnë menjëherë IPK-në. Nëse ndonjë institucion shtetëror është në zhvillim 
e sipër të hetimeve atëherë ato mund t’i përfundojnë hetimet apo mund t’a 
njoftojnë IPK. Me përfundimin e hetimeve, institucioni shtetëror në fjalë duhet ta 
njoftojë IPK-në.  

4. Për të dhënat e siguruara që kanë të bëjnë me përfshirjen në vepra penale të 
punonjësve të Policisë, që janë subjekte të hetimeve të IPK-së, institucionet që 
ofrojnë informata e njoftojnë IPK-në sipas udhëzimit të përbashkët të Ministrit dhe 
të drejtuesve të institucioneve të lartcekura.  

5. Në pajtim me ligjin në fuqi dhe nëse ka dyshim të bazuar se punonjësi i Policisë 
është i përfshirë në vepër penale, IPK-ja mund të kërkojë prej punonjësve të 
Policisë deklarata të hollësishme lidhur me veprimtaritë e jashtme, siç janë: 
dypunësimi, investimet, pasuritë dhe dhuratat ose privilegjet.  

6. Për mbledhjen e të dhënave, IPK mund të përdorë dhe kompensojë informatorët e 
besueshëm për sigurimin e informacioneve.  

7. IPK ka të drejtë të kontrollojë, të konfiskojë, analizojë dhe të mbajë dokumente, 
dëshmi dhe informacione, në formë të shkruar ose elektronike, nga të gjitha zyrat, 
sekretaritë, arkivat ose çfarëdo burimi tjetër informacioni, në pajtim me ligjin në 
fuqi.  

8. Kur IPK parashtron një kërkesë të ligjshme, organet e administratës publike, 
personat fizikë dhe juridikë janë të detyruar t’i ofrojnë të dhënat identifikuese dhe 
informacionet në dispozicion. 

9. Personi, që ka vendosur marrëdhënie bashkëpunimi me IPK-në, është i detyruar të 
ruajë sekretin e këtij bashkëpunimi dhe të informacioneve të klasifikuara, derisa të 
përfundojë detyrimi ligjor për ruajtjen e këtij sekreti, në pajtim me ligjin në fuqi.  

10. Mbledhja, ruajtja, përdorimi, analizimi, transferimi dhe fshirja e të dhënave bëhet 
sipas këtij ligji dhe Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  
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Neni 20 
Masat e veçanta për mbledhjen e të dhënave 

 
1. Kur në bazë të të dhënave që disponohen, dyshohet se një punonjës i Policisë, i cili 

është subjekt i hetimeve të IPK-së, sipas këtij ligji, ka kryer një vepër penale ose 
planifikon apo organizon të kryejë një krim dhe kjo veprimtari nuk mund të 
zbulohet ose të parandalohet në rrugë e mënyra të tjera, hetuesit e IPK-së mund të 
përdorin masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit, hetimit dhe procedurës së 
paraparë në Kodin e Procedurës Penale.  

2. IPK, në funksion të kryerjes së veprimtarisë dhe funksionit të saj, dhe bazuar në 
“dyshimin e arsyeshëm” si dhe sipas autorizimit nga ana e prokurorit, ka të drejtë 
të kryejë hetimin e integritetit të punonjësve të Policisë.  

3. Hetimi i integritetit ka për qëllim të zhvillojë kapacitetin proaktiv në ruajtjen e 
etikës dhe integritetit në kuadër të standardeve të larta profesionale brenda Policisë 
duke kontribuar në përpjekjet mbi kontrollin e korrupsionit, duke rritur cilësinë e 
shërbimit dhe rritjen e besimit të publikut ndaj Policisë. Rregullat dhe procedurat 
për kryerjen e këtij hetimi përcaktohen me akt nënligjor të miratuar nga Ministri.  

4. IPK mund të përdorë mjetet, pajisjet dhe personelin e institucioneve të tjera të 
zbatimit të ligjit për të rritur kapacitetin e saj për të përdorur masa të veçanta për të 
mbledhur informacione.  

 
Neni 21 

Administrimi i informatave 
 
1. Administrimi i informatave nga IPK, në kuptim të këtij ligji, nënkupton procesin e 

mbledhjes, sistemimit, vlerësimit, analizimit, shpërndarjes dhe përdorimit të 
informacionit, për zbulimin e veprave penale, të kryera nga punonjësit e Policisë.  

2. Administrimi i informatave bëhet në përputhje me ligjin përkatës në fuqi dhe aktet 
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.  

 
Neni 22 

Hetimi disiplinor 
 
1. Me përfundimin e hetimeve disiplinore, sipas nenit 2 paragrafit 1. nën-paragrafi 

1.3 dhe 1.4 të këtij ligji, nëse IPK përcakton se është kryer një shkelje disiplinore e 
paraparë në Ligjin për Policinë apo aktet nënligjore për zbatim të tij, IPK i 
rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm masën disiplinore për punonjësin e Policisë.  

2. Bazuar në rekomandimin nga paragrafi 1. i këtij neni, Drejtori i Përgjithshëm i 
Policisë nxjerr vendim të detajuar me shkrim, duke e arsyetuar veprimin e 
ndërmarrë.  

3. Pas pranimit të vendimit, punonjësi i Policisë mund të ushtrojë ankesë kundër 
vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, tek Ministri, në afat prej tetë (8) 
ditë pune. Ministri përgjigjet në ankesë brenda tridhjetë (30) ditësh pas pranimit të 
saj.  

4. Vendimi i Ministrit është përfundimtar në procedurën administrative. Punonjësi i 
Policisë mund të parashtroj padi ndaj vendimit të Ministrit në një gjykatë 
kompetente.  



 
Ligji Nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës 

 1007 

NËNKREU B 
KOMPETENCA INSPEKTUESE 

 
Neni 23 

Inspektimi 
 
IPK kryen inspektime në Policinë e Kosovës. 
 

Neni 24 
Autorizimi për kryerjen e inspektimeve 

 
1. IPK mund të fillojë një inspektim në Polici, sipas iniciativës së vet ose me urdhër 

të Ministrit.  
2. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së me shkrim e autorizon kryerjen e inspektimeve sipas 

paragrafit 1 të këtij neni. Në autorizim duhet të jepen arsyet dhe qëllimi i 
inspektimit.  

3. Në rast të rrethanave jo urgjente, urdhri i Ministrit do të jetë me shkrim. Në rast të 
rrethanave urgjente mund të lëshohet një urdhër verbal dhe në këtë rast Ministri do 
të lëshojë autorizimin me shkrim sa më shpejt që është e mundur, por jo më vonë 
se dy (2) ditë pune nga dhënia e urdhrit verbal.  

 
Neni 25 

Planifikimi i inspektimit 
 
1. Brenda tremujorit të parë të vitit kalendarik, Drejtori i Departamentit të 

Inspektimeve i dorëzon Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së, planin vjetor të 
inspektimeve të rregullta,  

2. Plani Vjetor i Inspektimeve të Rregullta nuk ka nevojë të përcaktojë numrin e saktë 
të fushave që do të inspektohen gjatë vitit kalendarik. Ky plan mund të jetë 
fleksibël, mirëpo për ndryshimet brenda tij duhet më parë të merret miratimi nga 
Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së.  

3. IPK harton Udhëzime Administrative për procedurën e inspektimeve të cilat 
aprovohen nga Ministri.  

4. Inspektimet përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në fushat e mëposhtme:  
4.1. ndërtesat e Policisë, infrastrukturën dhe të gjitha asetet përcjellëse;  
4.2. menaxhimin e buxhetit, financave, logjistikën dhe prokurimin;  
4.3. menaxhimin e flotës së automjeteve dhe pajisjeve policore;  
4.4. menaxhimin e burimeve njerëzore;  
4.5. menaxhimin e armëve, municionit dhe pajisjeve tjera;  
4.6. procedurën e shoqërimit, ndalimit dhe arrestimit;  
4.7. menaxhimin e patrullimeve në trafik dhe sigurisë në rrugë;  
4.8. zbulimin dhe hetimin e krimit si dhe administrimin e rasteve;  
4.9. menaxhimin e ankesave dhe hetimin disiplinor;  
4.10. menaxhimin e ruajtjes dhe të kontrollit të kufirit e migracionit;  
4.11. menaxhimin e planeve vendore të policimit, të sigurisë në komunitet dhe 

nismat e policimit në komunitet;  
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4.12. menaxhimin e përpunimit të të dhënave personale ne pajtim me ligjin në 
fuqi.  

 
Neni 26 

Mbledhja e të dhënave gjatë inspektimeve 
 
1. Inspektimet nuk duhet të pengojnë operacionet në vazhdim e sipër të Policisë.  
2. Për mbledhjen e të dhënave në funksion të inspektimeve, IPK kryen, por nuk 

kufizohet në veprimet e mëposhtme:  
2.1. kontrollin e gjendjes së ndërtesave, automjeteve dhe pajisjeve;  
2.2. kontrollin e regjistrave dhe dosjeve, përfshirë dokumentet ose në mënyrë 

elektronike ose në formën e regjistrimeve audio ose video;  
2.3. intervistimin e të punësuarve dhe qytetarëve;  
2.4. intervistimin e personave të shoqëruar dhe të arrestuar;  
2.5. përdorimin e pyetësorëve, që janë plotësuar nga të punësuarit ose qytetarët.  

3. Inspektorët e IPK-së, gjatë një inspektimi mund të marrin dokumente ose kopje të 
tyre, qofshin ato të shkruara apo elektronike dhe të regjistrimeve audio ose video, 
nëse kjo është e nevojshme, për të përgatitur raportet e inspektimit.  

4. Inspektorët zbatojnë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore, për ruajtjen e sekretit dhe 
të dhënave.  

5. Udhëheqësi i strukturës ku bëhet inspektimi ofron qasje në të gjitha objektet, 
strukturat, pajisjet dhe dokumentet të cilat janë objekt inspektimi dhe udhëzon 
personelin të bashkëpunojë në mënyrë të plotë me inspektorët e IPK-së.  

6. Kur drejtuesi i strukturës, ku do të bëhet inspektimi, sjellë pengesa pa pasur një 
shkak të ligjshëm, inspektorët e IPK-së i raportojnë Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-
së, i cili vendosë nëse çështja i dërgohet Ministrit ose Drejtorit të Përgjithshëm të 
Policisë për marrjen e veprimeve të mëtejshme.  

7. Nëse gjatë inspektimit, inspektori has në dëshmi të ndonjë vepre penale nga 
punonjësit e Policisë, ai mund të ndërmarrë veprimet si në vijim:  
7.1. të sigurojë dëshminë dhe të ruajë vendin ku është gjetur dëshmia;  
7.2. ta informojnë mbikëqyrësin e tyre, i cili do t’i udhëzojë lidhur më 

ndërmarrjen e masave të mëtejshme.  
 

Neni 27 
Përgatitja dhe publikimi i raporteve të inspektimit 

 
1. Me përfundimin e inspektimit, përgatitet një raport objektiv për fushën e inspektuar.  
2. Raportet e inspektimit duhet të theksojnë qartë kriteret objektive të gjendjes dhe do 

të përmbajnë rekomandime për adresimin e çdo rrethane që në mënyrë negative 
ndikon në efektivitetin e policisë dhe performancën e saj.  

3. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së duhet të sigurohet që raportet e IPK-së të mos 
përmbajnë asnjë material, që pasi të publikohen mund të rrezikojnë sigurinë e 
ndonjë personi ose komprometojnë sigurinë kombëtare ose në mënyrë të 
panevojshme rrezikojnë hetimet penale.  

4. Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së duhet të sigurojë se raportet janë në pajtim me 
standardet më të larta të etikës dhe integritetit si dhe përmbushin objektivat e 
efektshmërisë dhe performancës policore.  
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5. Raportet përfundimtare duhet të shqyrtohen dhe nënshkruhen nga Kryeshefi 
Ekzekutiv i IPK-së ose në mungesë të tij, nga personi i autorizuar, dhe pastaj t’i 
shpërndahen Ministrit dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë brenda dy (2) 
muajve nga dorëzimi fillestar i raportit.  

6. Pas rishqyrtimit nga ana e Ministrit dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, 
raportet e inspektimit do të publikohen në faqen publike të IPK-së. Shpërndarja e 
raporteve bazohet në paragrafin 3. të këtij neni.  

7. Ministri dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë takohen së paku dy (2) herë në vit 
për rishqyrtimin e rekomandimeve nga raportet e inspektimit dhe për të zhvilluar 
një strategji për zbatimin e masave për përmirësimin e efikasitetit dhe 
performancës së policisë.  

 
KREU IV 

TË DREJTAT E PERSONELIT 
 

Neni 28 
E drejta e pagës dhe e shpërblimit 

 
1. Paga bazë, rritjet në paga, shtesat dhe dobitë e tjera përfshirë edhe skemën e 

pensionit dhe sigurimin për punonjësit e IPK-së do të përcaktohen me akt nënligjor 
nga Ministri, dhe do të përfshijnë shtesat, por nuk kufizohen në pagesa për 
rrezikshmërinë në punë, pagesa për punë jashtë orarit dhe gjatë festave, pagesa për 
shujtë ditore dhe pagesa për veshmbathje.  

2. Punonjësit e IPK-së të cilët kanë marrë vlerësim të kënaqshëm dhe të cilët nuk 
kanë qenë subjekt i ndonjë veprimi disiplinor do të përfitojnë si shpërblim një pagë 
mujore ekuivalente me pagën e rregullt mujore.  

3. Në rast të vdekjes në detyrë apo nëse një punonjës i IPK-së është vrarë për shkak të 
ushtrimit të detyrave të tij në kuadër të IPK-së, Ministria do t’i paguajë familjes së 
punonjësit të ndjerë apo trashëgimtarit(ve) ligjor të tij pagën mujore të punonjësit 
të IPK-së për një periudhë kohore prej një (1) viti nga vdekja e punonjësit te IPK-
së.  

 
Neni 29 

Pushimet 
 
Pushimet nga marrëdhënia e punës të punonjësve të IPK-së janë të njëjta me pushimet 
e shërbyesve civil. Lidhur me shfrytëzimin e pushimit zbatohen dispozitat përkatëse të 
Ligjit për Shërbimin Civil. 
 

KREU V 
DISIPLINA 

 
Neni 30 

Masat disiplinore të IPK-së 
 
1. Shkeljet dhe masat disiplinore, suspendimi me pagesë si dhe procedura disiplinore 

për punonjësit e IPK-së, rregullohen me akt nënligjor nga Ministri.  
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2. Kur hetimet rezultojnë se sjellja e punonjësit te IPK-së përbën vepër penale, rasti 
do t’i referohet për ndjekje penale zyrës së prokurorisë.  

 
KREU VI 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 31 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Për zbatimin e këtij ligji, Ministri do të miraton aktet nënligjore për të përcaktuar:  

1.1. stemën identifikuese të IPK-së;  
1.2. formën, pajisjen dhe mënyrën e përdorimit të dokumentit të identifikimit;  
1.3. kushtet dhe kriteret për përdorimin fondit të posaçëm dhe kontrollin e tij;  
1.4. strukturën organizative të IPK-së;  
1.5. përbërjen e Komisionit për Emërimin e Kryeshefit të IPK-së si dhe 

procedurën e përzgjedhjes së tij; 
1.6. procedurën që kanë të bëjnë me kushtet e punësimit dhe të punës për 

punonjësit e IPK-së; 
1.7. llojet e armatimit dhe të mjeteve të tjera të përdorimit të forcës nga IPK-ja 

në pajtim me ligjin përkatës;  
1.8. rregullat dhe procedurat për kryerjen e hetimit të integritetit;  
1.9. për inspektimet e Policisë së Kosovës;  
1.10. përcaktimin e pagës bazë, rritjet në pagë, shtesat dhe dobitë tjera për 

punonjësit e IPK-së;  
1.11. shkeljet dhe masat disiplinore, suspendimin me pagesë si dhe procedurën 

disiplinore për punonjësit e IPK-së;  
1.12. procedurën e inicimit të hetimeve penale;  

2. Për zbatimin e këtij ligji, Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së, do të miraton aktet 
nënligjore për:  
2.1. administrimin e buxhetit të IPK-së;  
2.2. procedurën për shkëmbimin e informatave në mes të IPK-së dhe 

institucioneve tjera shtetërore;  
2.3. procedurën e administrimit të dëshmive;  
2.4. procedurën për zbatimin e masave te fshehta dhe identitetit te rrem.  

 
Neni 32 

Shfuqizimi 
 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për Inspektoratin Policor të 

Kosovës Nr.03/L-036, aktet nënligjore që burojnë prej tij si dhe të gjitha dispozitat 
e Ligjit për Policinë që kanë të bëjnë me IPK-në, si dhe të gjitha dispozitat tjera 
ligjore që bien në kundërshtim më këtë ligj.  

2. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, shkeljet disiplinore që paraqiten, shqyrtohen në 
kuadër të Policisë së Kosovës, përveç shkeljeve disiplinore, nga neni 2 paragrafi 1. 
nën-paragrafi 1.3 si dhe 1.4 të këtij ligji.  

3. Të gjitha shkeljet e rënda disiplinore i nënshtrohen legjislacionit që ka qenë në fuqi 
në kohën e kryerjes së saj.  
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4. Të gjitha lëndët disiplinore në IPK të cilat janë në pritje të vendimit të gjykatës në 
kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do t’i transferohen Policisë për procedim të 
mëtejmë disiplinor.  

5. Të gjitha hetimet penale nga ana e Policisë të cilat janë në procedurë e sipër në 
kohën kur ky ligj hyn në fuqi do të mbesin në Polici gjer në përfundimin e tyre.  

6. Hetimet penale nga IPK ndaj punonjësve të Policisë fillojnë te zbatohen gjashtë (6) 
muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

7. Ministri gjatë periudhës prej gjashtë (6) muajve do të nxjerr aktet nënligjore për 
zbatimin e këtij ligji dhe deri më nxjerrjen e tyre aplikohen dispozitat ligjore në 
fuqi.  

8. Gjatë periudhës gjashtë (6) mujore do të zhvillohen kapacitetet në kuadër te 
personelit të IPK-së si dhe do të rekrutohet personeli i nevojshëm.  

 
Neni 33 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit ne Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/L-231 
14 tetor 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. 87 / 16 NËNTOR 2010 
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LIGJI Nr. 2004/37 
PËR INSPEKSIONIN E ARSIMIT NË KOSOVË 

 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, 
Rregullorja nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001, në pajtim me Krerët 5.1 (d), 9.1.26 (a), 
dhe me qëllim të krijimit të kushteve për funksionimin e rregullt dhe të pa penguar të 
procesit edukativo-arsimor në Kosovë, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR INSPEKSIONIN E ARSIMIT NË KOSOVË 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Qëllimi 
 

Neni 1 
 
Me këtë ligj përcaktohen të drejtat, detyrat, autorizimet, përgjegjësitë dhe mënyra e 
punës së Inspeksionit të Arsimit. 
 

Fushëveprimi i këtij ligji 
 

Neni 2 
 
Ky ligj, ka të bëjë me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe të akteve nënligjore nga 
inspeksioni i arsimit në edukimin dhe arsimimin publik dhe privat për: 

a) Edukimin dhe arsimin parashkollor;  
b) Arsimin fillor;  
c) Arsimin e mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë;  
d) Arsimin e lartë;  
e) Arsimin special;  
f) Arsimin joformal;  
g) Arsimin profesional;  
h) Vendstrehimet e organizuara të fëmijëve të nxënësve dhe të studentëve 

(çerdhet e fëmijëve, konviktet e nxënësve dhe studentëve);  
i) Arsimin në diasporë; dhe  
j) Shtëpitë korrektuese dhe burgjet.  
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Organizimi i Inspeksionit të Arsimit 
 

Neni 3 
 
3.1. Inspeksioni i Arsimit është organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Arsimit të 

Shkencës dhe të Teknologjisë (në tekstin e mëtejmë MASHT).  
3.2. Inspeksionin e arsimit, e përbëjnë:  

a) Kryeinspektori i arsimit;  
b) Inspektorët e arsimit;  
c) Inspektorët në zyrën rajonale të arsimit.  

3.3. Numrin e inspektorëve të arsimit në Kosovë e cakton MASHT.  
a) Inspektorët e arsimit i zgjedh MASHT;  
b) Inspektor i arsimit zgjidhet personi i cili ka të kryer Fakultetin në fushën 

arsimore ose juridike me së paku pesë (5) vjet përvojë pune në fushën e 
arsimit;  

c) Inspektori i arsimit duhet të ketë dokument të veçantë p r identifikim;  
d) Formën e dokumentit e përcakton MASHT me akt të veçantë nënligjore;  
e) Zyrtari kryesor i Inspeksionit të Arsimit është Kryeinspektori i arsimit;  
f) Kryeinspektori i arsimit për punën e vet i përgjigjet Sekretarit të Përhershëm 

të MASHT;  
g) Inspektorët e arsimit dhe inspektorët në zyrat rajonale të arsimit për punën e 

vet i përgjigjën Kryeinspektorit të arsimit;  
h) Inspektorët në zyrat rajonale të arsimit i përgjigjen edhe Zyrtarit të lartë në 

zyrat rajonale të arsimit (ZRA);  
i) Për inspektim në institucionet arsimore, të cilat zhvillojnë procesin arsimor 

në gjuhët e grupeve etnike, MASHT siguron inspektorë të cilët zotërojnë 
gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi. 

3.4. Kryeinspektori i arsimit:  
a) Organizon dhe planifikon punën e Inspeksionit Arsimor.  
b) Shqyrton ankesat e shkallës së dytë.  
c) Kontrollon, inspekton dhe nxjerr vendime meritore në përputhje me 

rregullativën ligjore për të gjitha çështjet dhe rastet kontestuese në 
institucionet arsimore.  

d) Inicon ngritjen e procedurave adekuate administrative në mbrojtje të 
ligjshmërisë dhe rregullsisë në funksionimin e institucioneve të arsimit.  

 
Detyrat e Inspeksionit të Arsimit 

 
Neni 4 

 
4.1. Inspektorët e arsimit i kryejnë detyrat përmes inspektimeve të rregullta 

informative, speciale, kontrolluese dhe emergjente.  
4.2. Inspektimet e rregullta informative dhe kontrolluese kryhen në mbështetje të 

planit vjetor të Inspeksionit të Arsimit, kurse ato emergjente e speciale në bazë 
të kërkesave të organeve dhe palëve të interesuara.  

4.3. Inspektorët e arsimit posaçërisht kanë për detyrë të inspektojnë:  
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a) Organizimin e punës dhe të veprimtarisë së institucionit arsimor në harmoni 
me aktin e themelimit dhe me aktin e licencimit;  

b) Kushtet në të cilat organizohet procesi edukativo-arsimor (lokali, inventari, 
mjetet mësimore,mjedisi etj). që janë të përcaktuara në programin e punës;  

c) Harmonizimin e akteve dhe të rregullave të institucionit arsimor me ligj dhe 
me akte të tjera të nxjerra nga MASHT-i;  

d) Funksionimin e organeve qeverisëse e profesionale të institucionit arsimor;  
e) Realizimin e programit vjetor të punës së institucionit;  
f) Regjistrimin e fëmijëve të nxënësve dhe të studentëve në harmoni me 

kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligj ose me ndonjë akt tjetër nënligjor;  
g) Numrin e fëmijëve, të nxënësve dhe të studentëve në grupe, paralele dhe 

klasa;  
h) Pranimin e kuadrit edukativ, mësimor, administrativ dhe teknik në harmoni 

me ligjin dhe aktet nënligjore;  
i) Realizimin e planit të programit mësimor dhe kushtet e realizimit;  
j) Realizimin e kalendarit shkollor;  
k) Respektimin e orarit mësimor dhe të punës;  
l) Organizimin e provimeve të rregullta dhe me korrespondencë, në harmoni 

me ligj dhe me aktet e tjera nënligjore;  
m) Organizimin e edukimit dhe arsimit në pajtim me ligjin;  
n) Respektimin e detyrimeve të institucionit arsimor ndaj prindërve të 

fëmijëve, të nxënësve, studentëve, punëtorëve dhe anasjelltas;  
o) Vlerësimin e nxënësve dhe të studentëve;  
p) Mënyrën e ngritjes profesionale dhe shkencore të mësimdhënësve;  
q) Mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve, të nxënësve, të studentëve, të 

mësimdhënësve dhe të punëtorëve të tjerë të institucionit arsimor;  
r) Mbikëqyrjen e sigurimit të transportit për nxënës, studentë dhe 

mësimdhënës;  
s) Realizimin e të drejtave dhe të detyrave të nxënësve, të studentëve dhe të 

punësuarve të tjerë në harmoni me ligjin;  
t) Masat disiplinore të shqiptuara ndaj nxënësve, studentëve, mësimdhënësve 

dhe punëtorëve të tjerë të institucionit;  
u) Mënyrën e krijimit të fondeve të institucionit arsimor dhe menaxhimin e 

tyre;  
v) Mbajtjen e evidencës së dokumentacionit pedagogjik – shkollor në harmoni 

me ligjet dhe aktet nënligjore;  
w) Rregullimin e lëshimit të dokumentacionit publik për nxënës e studentë;  
x) Realizimin e programeve dhe të projekteve të ndryshme në sistemin 

edukativo-arsimor.  
4.4. Inspektori i arsimit, inspektimin e bën në prezencën e udhëheqësit të 

institucionit ose të personit tjetër të autorizuar.  
4.5. Me rastin e inspektimit, inspektori i arsimit përpilon procesverbalin në të cilin 

konstaton gjendjen faktike dhe propozon masat për mënjanimin e lëshimeve. 
Procesverbalin e nënshkruajnë inspektori i arsimit dhe personi i autorizuar i 
institucionit arsimor. Nga një kopje e procesverbalit u dorëzohet: institucionit 
arsimor të kontrolluar, zyrtarit të lartë të arsimit në ZRA, drejtorisë komunale të 
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arsimit, nëse ka të bëjë me përgjegjësitë e tyre dhe MASHT-it.  
4.6. Për raste të caktuara të inspektimit, inspektori i arsimit ka të drejtë të angazhojë 

ekspertë të fushës së caktuar. Për angazhimin e ekspertit, nevojitet pëlqimi 
paraprak i Sekretarit ose i Ministrit.  

4.7. Inspektori i Arsimit gjatë inspektimit bashkëpunon edhe me inspektorë të 
veprimtarive të tjera: inspektorin e punës, inspektorin sanitar, inspektorin e 
ndërtimtarisë, inspektorin financiar, etj.  

4.8. Personi i autorizuar i institucionit arsimor është i detyruar që inspektorit të 
arsimit, t’i krijojë kushte për kontroll dhe t’ia ofrojë me shkrim të gjitha 
dokumentet e kërkuara.  

4.9. Inspektori i arsimit bën inspektimin informativ të çdo institucioni arsimor së 
paku një herë në vit.  

 
Kompetencat dhe autorizimet e inspektorit të arsimit 

 
Neni 5 

 
5.1. Inspektori i arsimit pas inspektimeve të kryera dhe përpilimit të procesverbalit 

mbi gjendjen faktike në institucionin arsimor, në rast se konstaton lëshime dhe 
parregullsi në punë, me rekomandim do të këshillojë dhe sugjerojë që në afat të 
caktuar të mënjanohen lëshimet dhe parregullsitë e konstatuara.  

5.2. Nëse institucioni arsimor nuk i mënjanon lëshimet dhe parregullsitë në afatin e 
caktuar në bazë të rekomandimit, inspektori arsimor do të marrë vendim për 
inicimin e procedurës adekuate sipas shkallës së cenimit të ligjit.  

5.3. Inspektorët e arsimit urdhërojnë edhe:  
a) Inicimin e procedurës për shkarkimin e udhëheqësit të institucionit arsimor, 

nëse konstatojnë se është shkaktar i lëshimeve në punën edukativo-arsimore 
dhe në punën tjetër të institucionit;  

b) Inicimin e procedurës disiplinore ndaj mësimdhënësve dhe punëtorëve të 
tjerë, të cilët nuk i kryejnë punët dhe detyrat e përcaktuara me rregulla të 
institucionit dhe me ligj;  

c) Institucionin arsimor për kompensimin e orëve të parealizuara në lëndët e 
caktuara mësimore nëse konstatojnë se nuk është realizuar plani dhe 
programi mësimor. Mënyra e kompensimit të orëve të parealizuara 
rregullohet me Urdhëresë të veçantë administrative; 

d) Institucionin arsimor për anulimin e notave të nxënësve dhe të studentëve, 
nëse konstatojnë se gjatë procedurës së vlerësimit, nuk janë respektuar 
kriteret profesionale për vlerësim;  

e) Anulimin e dëftesave, të diplomave dhe të dokumenteve të tjera shkollore, 
të fituara në kundërshtim me ligjin ose që janë lëshuar nga institucioni i 
palicencuar;  

f) Të gjitha procedurat nga neni 5.3 rregullohen sipas akteve të veçanta 
nënligjore të nxjerrura nga MASHT-i.  

5.4. Inspektorët e arsimit ndërpresin dhe ndalojnë:  
a) Punën e institucioneve arsimore të palicencuara;  
b) Punën e institucioneve arsimore, të cilat nuk kanë siguruar kushte normale 
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për organizimin e mësimit (dezinfektimin e objektit, pastërtinë, ujin, nyjet 
sanitare, ngrohjen normale, mjetet e domosdoshme mësimore, etj.);  

c) Marrëdhënien e punës së mësimdhënësve dhe të punëtorëve të tjerë të 
institucionit arsimor të krijuar pa konkurs publik dhe në kundërshtim me 
standardet, normativin dhe dispozitat tjera që rregullojnë marrëdhënien e 
punës;  

d) Marrëdhënien e punës të të punësuarit, i cili e ka të ndaluar nga komisioni 
mjekësor ose nga gjyqi të punojë me fëmijë, nxënës dhe studentë. Në këtë 
kategori hyjnë edhe personat që kanë mbushur moshën 65 vjeçare. Kriteri i 
moshës zbatohet në fillim të vitit shkollor-akademik;  

e) Marrëdhënien e punës së mësimdhënësit, i cili nuk e realizon planin dhe 
programin mësimor në pikëpamje kuantitative dhe kualitative;  

f) Nëse inspektori arsimor konstaton se personi i autorizuar i institucionit 
arsimor, ose punëtori tjetër ka bërë kundërvajtje: delikt fizik, moral, 
ekonomik, korrupsion, fyerje në baza nacionale, fetare ose vepër tjetër 
penale, do t’ia paraqesë kërkesën organit kompetent për fillimin e 
procedurës.  

g) Përcaktimet e rasteve për ndërprerje dhe ndalim, rregullohen me Urdhëresë 
të veçantë administrative.  

5.5. Kundër vendimit të inspektorit rajonal të arsimit mund t’i paraqitet ankesë 
Kryeinspektorit të arsimit, në afat prej tetë ditësh prej ditës së pranimit të 
vendimit. Ankesa paraqitet përmes inspektorit rajonal të arsimit. Ankesa e shtyn 
zbatimin e vendimit.  

5.6. Kundër vendimit të Kryeinspektorit të arsimit, mund t’i paraqitet ankesa 
Sekretarit të Përhershëm të MASHT-it në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 
të vendimit. Ankesa e shtyn zbatimin e vendimit. Në raste të jashtëzakonshme 
ankesa nuk e shtyn zbatimin e vendimit. Rastet e tilla caktohen me Udhëzim 
Administrativ.  

5.7. Vendimi i Sekretarit të Përhershëm të MASHT-it është përfundimtar në 
procedurën administrative. Kundër tij pala e pakënaqur mund të kërkojë fillimin 
e procedurës gjyqësore në gjykatën kompetente. Padia nuk e shtyn zbatimin e 
vendimit.  

 
Përgjegjësitë e inspektorëve 

 
Neni 6 

 
6.1. Inspektori i arsimit është përgjegjës:  

a) Nëse është në dijeni se në institucionin e caktuar arsimor, ka shkelje të 
ligjshmërisë dhe nuk merr masa për mënjanimin e parregullsive;  

b) Nëse gjatë inspektimit konstaton parregullsi në punën e institucionit arsimor 
të kontrolluar dhe nuk merr masa për mënjanimin e tyre në harmoni me 
ligjin dhe aktet nënligjore;  

c) Nëse nuk lajmëron organin kompetent për lëshimet e konstatuara;  
d) Nëse nuk paraqet fletëparaqitje për ngritjen e procedurës disiplinore, apo të 

procedurës penale, në rast se ka konstatuar shkelje të ligjshmërisë.  
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e) Nëse zbulon sekretin zyrtar;  
f) Nëse tejkalon dhe keqpërdor autorizimet e përcaktuara me këtë Ligj.  

6.2. Keqpërdorimet dhe tejkalimet nga paragrafi i mëparshëm i këtij neni janë 
cenime të rënda të detyrës zyrtare.  

 
Sanksionet administrative 

 
Neni 7 

 
7.1. Institucioni arsimor dënohet për kundërvajtje me të holla në shumë prej 500-

1.000 Euro, kurse personi i autorizuar në shumë prej 50-100 euro nëse:  
a) inspektorit të arsimit nuk i krijohen kushte për inspektim;,  
b) nuk i ofron dokumentacionin e kërkuar (neni 4.8); dhe  
c) nuk vepron sipas vendimit të inspektorit (neni 5.1; 5.2).  

7.2. Institucioni arsimor dënohet prej 1.000-2.000 €, kurse përgjegjësi i autorizuar 
prej: 100-200 €, nëse:  
a) Nuk krijon kushte normale për mësim në institucionin arsimor;  
b) Refuzon zbatimin e masave të urdhëruara me vendim të inspektorit.  

 
Dispozitat kalimtare 

 
Neni 8 

 
MASHT-i nxjerr Udhëzime Administrative përkatëse për zbatimin e këtij ligji. 
 

Hyrja në fuqi 
 

Neni 9 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushojnë së vepruari ligjet e mëparshme, që kanë 
rregulluar këtë fushë. 
 

Neni 10 
 
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. 
 
17.12.2004 
UNMIK/REG/2004/55 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI II / NR. 13 / 01 QERSHOR 
2007 
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LIGJI Nr. 02/L-62 
PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozita e përgjithshme...............................................................................................................1018 
Kreu II: Organizimi dhe funksionimi ........................................................................................................1019 
Kreu III: Bashkëpunimi me administratën publike....................................................................................1022 
Kreu IV: Procedura sipas ankesës .............................................................................................................1022 
Kreu V: Dispozitat ndëshkuese .................................................................................................................1023 
Kreu VI: Dispozita kalimtare ....................................................................................................................1023 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në bazë të Kreut 5.1. (ç), 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 krijimit te bazës ligjore për Inspektimin e zbatimit të punimeve gjatë 
prodhimit dhe tregtimit të produkteve të ndërtimit, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITA E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj ka për qëllim: 

(1) Të sigurojë inspektimin e cilësisë së produkteve të ndërtimit të prodhuara 
për inkorporim të përhershëm në punët ndërtimore, të garantojë se ato 
produkte dizajnohen dhe zbatohen në një mënyrë që nuk e rrezikon sigurinë 
e personave, të mjedisit dhe pronës.  

(2) Të përcaktojë kuadrin rregullator dhe institucional për themelimin dhe 
funksionimin e Inspektoratit të produkteve të ndërtimit, si njësi në kuadër të 
Inspeksionit të tregut, e specializuar për inspektim në fushën e përcaktuar 
me këtë ligj.  

(3) Ta rregullojë organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e njësisë së 
Inspektoratit të produkteve të ndërtimit.  

(4) Të inspektojë respektimin e kritereve të parapara për licencimin e 
ndërmarrjeve nga fushëveprimtaria e Kuadrit rregullator e institucional.  
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Neni 2 
Fushat e zbatimit 

 
Ky ligj zbatohet nga organet kompetente në fushën e produkteve të ndërtimit në 
territorin e Kosovës. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
Termat e përdorura në këtë Ligj kanë këtë kuptim: 
“Punime ndërtimi”, nënkupton ndërtimin e objekteve dhe punimeve në fushën e 
inxhinierisë civile. 
“Produkt ndërtimi”, nënkupton çdo produkt, i prodhuar për tu përdorur, në mënyrë të 
përhershme, në punimet e ndërtimit. 
“Inspektorati”, nënkupton organin në kuadër të Inspeksionit të tregut, i specializuar 
për inspektim në fushën e përcaktuar me këtë ligj. 
“Inspektor” nënkupton personin zyrtar, specialist në fushën e inxhinierisë së ndërtimit 
dhe teknologjisë së produkteve të ndërtimit, që inspekton zbatimin e këtij Ligji. 
“Inspektim”nënkupton veprimtarinë kontrolluese që kryhet nga inspektorët e 
Inspektoratit të produkteve të ndërtimit, me qëllim të zbatimit të këtij ligji. 
“Pezullim” nënkupton ndalimin e përkohshëm të procesit të prodhimit e tregtimit të 
produkteve të ndërtimit nga inspektori. 
“Bllokim” nënkupton ndalimin e procesit të zbatimit të punimeve të prodhimit dhe të 
tregtimit të produkteve të ndërtimit më qëllim të zbatimit të kritereve, rregullave dhe 
kushteve teknike për prodhimin apo shfrytëzimin e produkteve të ndërtimit. 
“Ministria”- nënkupton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI). 
“Kuadri rregullator e institucional”-nënkupton Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë. 
“Rregulla teknike”- janë aktet nënligjore me karakter teknik të cilat i përcaktojnë 
karakteristikat e produkteve, proceset e prodhimit të tyre, ku përfshihen edhe masat 
administrative që zbatohen në rast të shkeljes së tyre. Rregullat teknike mund të 
përmbajnë terminologjinë, simbolet, ambalazhin, shënimet ose kërkesat për etiketimin 
që kanë të bëjnë me produktin, procesin apo metodën e prodhimit. 
“Person” nënkupton personin fizik dhe juridik. 
 

KREU II 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI 

 
Neni 4 

Statusi i inspektoratit 
 
4.1. Inspektorati është organ ekzekutiv, i themeluar në kuadër të Inspeksionit të 

tregut. 
4.2. Punët e inspektimit i kryen inspektorati përmes organizimit të brendshëm në tërë 

territorin e Kosovës dhe e inspektorateve në regjione.  
4.3. Inspektorati përbëhet nga kryeinspektori dhe inspektoret në qendër dhe regjione 

dhe inspekton ndërmarrjet prodhuese dhe tregtare të produkteve të ndërtimit dhe 
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inspektimin e liçensave në fushë veprimtarinë e Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë.  

4.4. Inspektorati duhet t’i ketë uniformën, pajisjet, makinerinë si dhe mekanizmat e 
tjerë për ushtrimin e veprimtarisë së tij.  

4.5. Inspektorët pajisen me kartelë identifikimi të lëshuar nga Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë, forma dhe përmbajtja e së cilës përcaktohet me akt nënligjor të 
cilin e nxjerr ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  

 
Neni 5 

Kompetencat e inspektoratit 
 
Inspektorati ka këto kompetenca: 

(1) Inspekton zbatueshmërinë e rregullave teknike të prodhimit dhe tregtimit të 
produkteve të ndërtimit;  

(2) Raporton, me shkrim, sistematikisht organet vendimmarrëse dhe Ministrinë 
e Tregtisë dhe Industrisë për cenimin e legjislacionit në fushën e shtrirjes së 
këtij Ligji;  

(3) Të ushtrojë inspektimin, sipas legjislacionit në fuqi dhe fushë veprimtaria e 
këtij Ligji;  

(4) Të kontrollojë produktet ndërtimore, pajisjet, aparatet, repromaterialin për 
prodhim, përpunim dhe finalizim, si dhe prodhimet në të gjitha fazat e 
prodhimit dhe në të gjitha vendet ku gjenden dhe dokumentacionin tjetër 
përkatës të nevojshëm më qellim të mbikëqyrjes së zbatimit të dispozitave 
ligjore;  

(5) Të marr vendim për shkatërrimin e produkteve që nuk i plotësojnë kërkesat 
e përcaktuara me ligj;  

(6) Të hyjë në çdo kohë gjatë orarit të punës, në prani të drejtuesit apo 
përfaqësuesit të tij, në reparte, linja prodhimi e shfrytëzimi dhe qendra 
tregtimi ku ushtrojnë veprimtari subjektet e përshkruara në këtë Ligj;  

(7) Në rastet e inspektimit të programuar, zyrtarisht dhe paraprakisht njoftohet 
drejtuesi i subjektit për objektin e planifikuar për inspektim;  

(8) Të kërkojë kryerjen e çdo lloj, prove apo analize, që e konsideron të 
nevojshme për tu siguruar për zbatimin e kërkesave të ligjit;  

(9) Për mos zbatimin e dispozitave ligjore, të lëshoj akt-kontroll për 
mënjanimin e parregullsive me detyra e afate, të vërë gjobë dhe kur nuk 
plotësohen kriteret që kërkohen, të lëshoj urdhër bllokimi, pezullimi deri në 
konfiskim;  

(10) Të thërrasë ekspertë dhe organe për realizimin e detyrave kur ato janë të 
nevojshme për mbarëvajtjen e punëve;  

(11) Të urdhërojë me shkrim evitimin e parregullsive apo të mungesave gjatë 
kryerjes së punëve për një afat të caktuar kohor;  

(12) Kryen detyra të tjera të përcaktuara me Ligj.  
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Neni 6 
Të drejtat e Inspektoratit 

 
Inspektorati, ka të drejtë të: 

(1) Kërkoj dokumentacionin teknik e ligjor mbi ushtrimin e veprimtarisë duke 
përfshirë Licencat, certifikatat, atestet e provave laboratorike dhe 
dokumentacione të tjera shoqëruese;  

(2) Ndaloj veprimtarinë e subjekteve, kur nuk zbatohen rregullat teknike të 
prodhimit e tregtimit të produkteve të ndërtimit që përbëjnë rrezik për jetën, 
shëndetin, mjedisin dhe pronën e njerëzve dhe kur punimet nuk përputhen 
me klasat e kategoritë e liçensës profesionale;  

(3) Bllokoj ato produkte e elemente ndërtimi që hyjnë e qarkullojnë në treg, e 
që gjatë përdorimit nuk plotësojnë kërkesat themelore për mbrojtjen e 
shëndetit, jetës së njeriut dhe të mjedisit;  

(4) Pezulloj tregtimin e përkohshëm të produkteve të ndërtimit të pashoqëruar 
me dokumentacionin e vlerësimit të konformitetit;  

(5) Konfiskoj ato produkte ndërtimore të cilat paraqesin rrezik për shëndetin 
dhe jetën e njeriut, mjedisit dhe pronës, si dhe të gjitha ato produkte 
ndërtimore që janë vu në qarkullim në mënyra jo të rregullta në territorin e 
Kosovës;  

(6) Kontrolloj liçensat profesionale të ndërmarrjes, të lëshuara nga Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë, sipas Ligjit;  

(7) Propozoj heqjen e liçensës profesionale, subjekteve dhe drejtuesve teknik të 
tyre për shkak të shkeljeve të rregullave dhe akteve ligjore e nën ligjore;  

(8) Inspektoj sistemin e kontrollit të prodhimit të produkteve të ndërtimit sipas 
kërkesave të Ligjit, Nr. 02/L-14 për produktet e ndërtimit dhe vendosjen e 
sanksioneve sipas shkeljeve të parashikuara në këtë ligj.  

 
Neni 7 

Përgjegjësitë 
 
7.1. Inspektorët për mos zbatim të detyrave i përgjigjen Kryeinspektorit.  
7.2. Inspektorët për mos zbatimin e detyrave, për shkeljen e tyre, për fshehjen e të 

dhënave dhe parregullsive si dhe për shpërdorim detyre dënohet sipas ligji.  
 

Neni 8 
Bashkëpunimi 

 
8.1. Personat që kryejnë aktivitetet e përcaktuara në nenin 2 të këtij Ligji, janë të 

obliguar të bashkëpunojnë me Inspektoratin, për të ofruar çdo informatë 
relevante dhe për të lënë në dispozicion të Inspektoratit dokumentacionin që 
Inspektorati e gjykon si të nevojshëm për kryerjen e detyrave të veta sipas Ligjit.  

8.2. Inspektorati vendos bashkëpunim me shërbime publike e jopublike për kryerjen 
e provave dhe analizave për produkte ndërtimore që kanë të bëjnë me sigurinë e 
personave, mjedisit dhe pronës.  
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Neni 9 
Etika profesionale 

 
9.1. Inspektorët duhet të përmbushin detyrat e tyre në mënyrë të pavarur e 

profesionale, në pajtim me kriteret e inspektimit dhe dispozitat ligjore.  
9.2. Inspektorët, gjatë ushtrimit të detyrës, duhet të jenë të paanshëm dhe të ruajnë 

sekretin profesional, për gjithçka që informohen gjatë inspektimit.  
 

Neni 10 
Fondi 

 
10.1. Inspektorati financohet nga fondi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.  
10.2. Mjetet që krijohen nga gjobat derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.  
 

KREU III 
BASHKËPUNIMI ME ADMINISTRATËN PUBLIKE 

 
Neni 11 

Bashkëpunimi me institucionet 
 
Inspektorati bashkëpunon dhe koordinon punën me Ministritë, inspektoratet përkatëse 
të tyre, policinë dhe institucionet publike që kryejnë veprimtari të ngjashme. 
 

Neni 12 
 
Inspektorati kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të forcave të rendit kur: 

(1) Pengohet gjatë kryerjes së detyrës. 
(2) Nuk zbatohet urdhër-pezullimi, urdhër-bllokimi apo urdhër-konfiskimi i 

lëshuar.  
(3) Zbatohen vendime për asgjësimin e produkteve të parregullta.  

 
KREU IV 

PROCEDURA SIPAS ANKESËS 
 

Neni 13 
 
13.1. Kundër vendimit të Inspektorit mund të bëhet ankesë brenda afatit prej 8 ditësh 

nga dita e marrjes së vendimit.  
13.2. Inspektorati është i obliguar që brenda afatit prej 30 ditësh të vendos sipas 

ankesës kundër vendimit te Inspektorit.  
13.3. Kundër vendimit te Inspektoratit dhe heshtjes së administratës mund të ngritët 

padi në Gjykatën Supreme.  
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KREU V 
DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 14 

 
14.1. Në shumë prej 250 deri 1.000 €, do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: 

1. Nuk i lejon inspektorit të produkteve të ndërtimit kryerjen e detyrave që 
parashihen në nenin 5 dhe 6 të këtij Ligji.  

2. Nuk bashkëpunon me inspektorin sipas nenit 8 të këtij Ligji.  
3. Përkundër kërkesës së inspektorit, nuk i dorëzon ose nuk i përgatitë të dhënat 

dhe materialin apo dorëzon dhe përgatit materiale dhe të dhëna të pa sakta.  
14.2. Në shumë prej 125-500€ do të dënohet për kundërvajtje, për shkeljet e parapara 

me këtë nen, personi përgjegjës i personit juridik. 
 

KREU VI 
DISPOZITA KALIMTARE 

 
Neni 15 

 
Me qëllim të zbatimit të këtij Ligji Ministria nxjerrë akte nënligjore nga fusha dhe 
përgjegjësia e saj. 
 

Neni 16 
 
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, shfuqizohen të gjitha aktet ligjore në bazë të të 
cilave është ushtruar inspektimi i produkteve të ndërtimit. 
 

Neni 17 
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. 
 
Ligji Nr. 02/L-62 
6 prill 2006 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton 

 
LIGJ PËR INSPEKTORATIN E MJEDISIT, UJËRAVE, NATYRËS, 

PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE NDËRTIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi  

 
Me këtë ligj rregullohen parimet, organizimi dhe mbikëqyrja inspektuese, koordinimi i 
mbikëqyrjeve inspektuese, të drejtat, detyrat, autorizimet e inspektorit, të drejtat, 
detyrimet e subjekteve të mbikëqyrjes, procedura për kryerje të mbikëqyrjes 
inspektuese dhe çështje tjera me rëndësi që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen inspektuese. 

 



 
Ligji Nr. 04/L-175 për inspektoratin e mjedisit, ujërave, matyrës, planifikimit hapësinor dhe... 

 1025 

Neni 2 
Fushëveprimi 

  
Fushëveprimi i këtij ligji ka të bëjë me detyrat dhe autorizimet e inspektorëve sipas 
fushave mbikëqyrëse për mjedis, ujëra, planifikim hapësinor dhe ndërtim në kuadër të 
organeve të nivelit lokal dhe qëndror. 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Mbikëqyrje inspektuese - kontrollë dhe mbikëqyrje për zbatimin e ligjit 
dhe akteve tjera ligjore, zbatimin e masave administrative dhe masave tjera 
ndaj aktivitetiteve punuese, personave fizikë dhe juridikë në nivel lokal dhe 
qëndror me qëllim të parandalimit, zvogëlimit dhe mënjanimit të 
parregullsive në zbatimin e ligjit dhe dispozitave tjera ligjore në fuqi; 

1.2. Mbikëqyrje administrative- kontrollë dhe mbikëqyrje për zbatimin e ligjit 
dhe akteve tjera me qëllim të parandalimit, zvogëlimit dhe mënjanimit të 
parregullsive në zbatimin e ligjit dhe dispozitave tjera ligjore në fuqi; 

1.3. Procedura inspektuese - Përgatitja, vizita në terren, konstatimi dhe marrja 
e masave;  

1.4. Kontrollë inspektive - Kontrollë e drejtpërdrejt ndaj personit fizik dhe 
juridik; 

1.5. Inspektorat - organ shtetëror në nivel lokal dhe qëndror i cili ushtron 
detyrat dhe përgjegjësitë e mbikëqyrjes inspektive në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit, natyrës, ujërave, urbanizmit dhe ndërtimit;  

1.6. Inspektor - personi zyrtar me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta të 
përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat tjera ligjore në fuqi; 

1.7. Subjekt i mbikëqyrjes - personi fizik dhe juridik, ndaj të cilit kryhet 
mbikëqyrja dhe kontrolli inspektues; 

1.8. Instalimet e kontrolluara - të gjitha instalimet industriale, ndërmarrjet apo 
paisjet tjera, aktiviteti i të cilave, si emisioni në ajër, shkarkimet në ujëra, 
deponimi dhe menaxhimi i mbeturinave i nënshtrohen kushteve dhe lejeve 
përkatëse mjedisore si pëlqimi mjedisor, leja mjedisore dhe licencë për 
mbeturina, bazuar në legjislacionin mjedisor; 

1.9. Operator - personi juridik ose fizik i cili udhëheq me punën ose mbikëqyrë 
funksionimin e instalimeve të kontrolluara; 

1.10. Masat inspektuese - nënkuptojnë masat administrative të parapara me këtë 
ligj dhe dispozitat tjera ligjore, të cilat i shqiptojnë inspektorët gjatë 
procedurave të mbikëqyrjes inspektuese për mënjanimin e parregullsive të 
konstatuara; 

1.11. Inspektim i mjedisit - kontrollë dhe mbikëqyrje inspektive, me qëllim të 
respektimit të normave, standardeve dhe zbatimin e legjislacionit në fushën 
e mjedisit; 

1.12. Inspektim i planifikimit hapësinor dhe urbanistik - kontrollë dhe 
mbikëqyrje inspektive, në fushën e planifikimit hapësinor dhe urbanistik; 
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1.13. Inspektim i ndërtimit - kontrollë dhe mbikëqyrje inspektive në fushën e 
ndërtimit; 

1.14. Inspektim i ujërave - kontrolli dhe mbikëqyrje inspektive, me qëllim të 
respektimit të normave, shfrytëzimit dhe mbrojtjen e resurseve ujore dhe 
zbatimin e legjislacionit në fushën e ujërave; 

1.15. Inspektim i natyrës - kontrolli dhe mbikëqyrje inspektive, me qëllim të 
mbrojtjes dhe ruajtjes së përgjithshme të natyrës, vlerave të saj dhe zbatimin 
e legjislacionit në fushën e natyrës; 

1.16. Fushat përkatëse - mbikëqyrje inspektive dhe kontrollë në fushën e 
mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit të rregulluara 
me ligje të veçanta; 

1.17. Organ kompetent - organi në nivel lokal dhe qëndror që lëshon 
dokumentin në fushat përkatëse; 

1.18. Inspektorati i Ministrisë - Inspektorati i Mbrojtjes së Mjedisit, Inspektorati 
i Mbrojtjes së Natyrës, Inspektorati i Ujërave, Inspektorati i Ndërtimit dhe 
Inspektorati i Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistik; 

1.19. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.  
 

KREU II  
STRUKTURA ORGANIZATIVE E INSPEKTORATIT TË MINISTRISË  

 
Neni 4 

 
1. Inspektorati i Ministrisë është organ ekzekutiv në kuadër të Ministrisë, i cili 

përbëhet nga:  
1.1. Inspektorati i mbrojtjes së mjedisit; 
1.2. Inspektorati i mbrojtjes së natyrës; 
1.3. Inspektorati i ujërave; 
1.4. Inspektorati i planifikimit hapësinor dhe urbanistik; 
1.5. Inspektorati i ndërtimit. 

2. Inspektorati i Ministrisë udhëhiqet nga Kryeinspektori i cili për punën e tij dhe të 
inspektoratit i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm dhe Ministrit. 

3. Inspektorët e fushave përkatëse i përgjigjen Kryeinspektorit. 
4. Inspektorati i Ministrisë posedon vulën e rrumbullakët dhe vulën e thatë. 

 
Neni 5 

Organizimi dhe sistematizimi i brendshëm 
 

Ministria me akt nënligjor rregullon organizimin, sistematizimin e brendshëm dhe 
numrin e punonjësve të Inspektoratit të Ministrisë.  
 

Neni 6  
Organizimi i Inspektoratit në nivel lokal  

 
1. Për ushtrimin e detyrave të mbikëqyrjes dhe kontrollit, inspektorati komunal është 

i organizuar në kuadër të drejtorive komunale sipas fushave përkatëse:  
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1.1. Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit, dhe  
1.2. Inspektorati komunal i ndërtimit. 

2. Caktimin e numrit të inspektorëve sipas fushave përkatëse të mbikëqyrjes në nivel 
lokal, e rregullon organi i pushtetit lokal.  

3. Inspektori komunal i ushtron detyrat dhe përgjegjësitë sipas fushave përkatëse. 
4. Inspektorë komunal udhëheqin evidencën e mbikëqyrjeve inspektuese dhe janë të 

obliguara t’i raportojnë Inspektoratit të Ministrisë përmes raporteve vjetore në 
fushat përkatëse. 

5. Në raste të veçanta dhe sipas kërkesës së Inspektoratit të Ministrisë, inspektorët 
komunal, janë të obliguara të raportojnë sipas kërkesës.  

  
KREU III 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË 
 

Neni 7 
Kryeinspektori  

 
1. Kryeinspektori gjatë ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive kryen këto punë: 

1.1. siguron zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve në fuqi sipas fushave 
përkatëse; 

1.2. koordinon punët e inspektorateve sipas fushave përkatëse; 
1.3. siguron informata për mbikëqyrjet inspektive që zbatojnë inspektoratet; 
1.4. bashkëpunon në nivel rajonal dhe ndërkombëtar sipas fushave përkatëse; 
1.5. bashkëpunon dhe koordinon veprimtarinë me institucionet relevante të 

nivelit qëndror dhe lokal në fushat përkatëse të mbikëqyrjes; 
1.6. siguron përparimin e punës dhe ngritjen profesionale të inspektorëve; 
1.7. përgatitë planet dhe raportet periodike dhe vjetore për punën e Inspektoratit. 

 
Neni 8 

Udhëheqësi i njësisë 
 
1. Udhëheqësi i njësisë gjatë ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive kryen këto punë: 

1.1. udhëheq, organizon, koordinon dhe mbikëqyrë punën sipas fushës përkatëse 
të inspektoratit; 

1.2. për punën e tij i raporton kryeinspektorit të inspektoratit; 
1.3. përmes programit vjetor të punës përcakton strukturën dhe mënyrën e 

kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese;  
1.4. përcjell mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese për zbatimin e këtij 

ligji dhe ligjeve tjera në fuqi; 
1.5. përcakton formën, përmbajtjen, mënyrën e udhëheqjes dhe evidencën e 

mbikëqyrjeve inspektuese; 
1.6. përgatitë planet, raportet periodike dhe vjetore për punën e inspektorateve 

sipas fushave përkatëse. 
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Neni 9 
Inspektori 

 
1. Inspektori ushtron detyrat dhe përgjegjësitë e kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive 

në bazë të dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve tjera në fuqi. 
2. Inspektori për punën e tij i përgjigjet udhëheqësit të njësisë. 
 

KREU IV 
FUSHË VEPRIMTARIA E INSPEKTORATIT TË MINISTRISË 

 
Neni 10 

Inspektorati i Mbrojtjes së Mjedisit 
 
1. Inspektorati i mbrojtjes së mjedisit ushtron mbikëqyrjen inspektive dhe kontrollë 

përmes inspektimit mjedisor në zbatimin e këtij ligji dhe ligjeve që kanë të bëjnë 
me fushën e mbrojtjes së mjedisit. 

2. Inspektorati për mbrojtjen e mjedisit, ushtron detyrat dhe përgjegjësitë e tij në 
mbrojtje të mjedisit, duke harmonizuar aktivitetin e tij me Rekomandimet e 
Parlamentit Evropian dhe Këshillit për “Kriteret Minimale për Inspektimet 
Mjedisore në Shtetet Anëtare” (RMCEI 2001/331/EC). 

 
Neni 11 

Inspektorati i Mbrojtjes së Natyrës 
 
1. Inspektorati i mbrojtjes së natyrës ushtron mbikëqyrje inspektive dhe kontrollë 

përmes inspektimit në natyrë në zbatimin e këtij ligji, ligjeve dhe akteve nënligjore 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen e natyrës. 

2. Inspektorati për mbrojtjen e natyrës, ushtron detyrat dhe përgjegjësitë e tij në 
mbrojtje të natyrës, duke harmonizuar aktivitetin e tij me kërkesat e Bashkimit 
Evropian për rrjetin “NATURA - 2000”.  

 
Neni 12 

Inspektorati i Ujërave 
 
Inspektorati i ujërave ushtron mbikëqyrje inspektive dhe kontrollë përmes inspektimit 
të ujërave në zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
e ujërave.  
 

Neni 13 
Inspektorati i Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistik 

  
Inspektorati i planifikimit hapësinor dhe urbanistik ushtron mbikëqyrje administrative 
dhe kontrollë përmes inspektimit urbanistik në zbatimin e këtij ligji dhe ligjeve tjera që 
kanë të bëjnë me fushën e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor. 
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Neni 14 
Inspektorati i Ndërtimit 

 
Inspektorati i ndërtimit ushtron mbikëqyrje inspektive dhe kontrollë përmes inspektimit 
ndërtimor në zbatimin e këtij ligji dhe ligjeve që kanë të bëjnë me fushën e ndërtimit. 
 

KREU V 
FUSHËVEPRIMI I INSPEKTORATIT KOMUNAL 

 
Neni 15 

Inspektorati komunal 
 

1. Për ushtrimin e detyrave të mbikëqyrjes dhe kontrollit, inspektorati komunal 
organizohet në kuadër të drejtorive komunale sipas fushave përkatëse: 
1.1. Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit, dhe 
1.2. Inspektorati komunal i ndërtimit. 

 
Neni 16 

Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit 
 
1. Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit ushtron detyrat dhe përgjegjësitë 

përmes kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive në zbatimin e ligjeve në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit, ujërave dhe natyrës. 

2. Inspektorati komunal i mbrojtjes së mjedisit ushtron mbikëqyrjen në zbatimin e 
masave dhe kushteve të përcaktuara me lejet komunale mjedisore, lejet ujore dhe 
të mbrojtjes së natyrës, të lëshuara nga komuna. 

 
Neni 17 

Inspektorati komunal i ndërtimit 
 

1. Inspektorati komunal i ndërtimit ushtron detyrat dhe përgjegjësitë përmes 
kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive në zbatimin e ligjeve në fushën e ndërtimit 
dhe planifikimit hapësinor. 

2. Inspektorati komunal i ndërtimit ushtron mbikëqyrjen në zbatimin e masave dhe 
kushteve të përcaktuara me kushtet e ndërtimit dhe lejet ndërtimore të lëshuara nga 
komuna. 

 
KREU VI  

ZGJEDHJA DHE SHKARKIMI I INSPEKTORËVE 
 

Neni 18 
Kriteret për zgjedhje  

 
1. Për pozitën kryeinspektor dhe inspektor të inspektoriatit të ministrisë mund të 

caktohet inxhinier i diplomuar i profileve të fushave përkatëse dhe në harmoni me 
ligjet tjera në fuqi qe rregullojnë fushën e administratës shtetërore dhe shërbyesve 
civil. 
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2. Kryeinspektori dhe inspektori zgjidhen sipas konkursit publik në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil.  

  
Neni 19 

Shkarkimi i inspektorit 
 
1. Inspektori shkarkohet, nëse: 

1.1. me vet dëshirë kërkon shkarkimin e tij; 
1.2. nëse konstatohet se ka keqpërdorur, abuzuar me detyrën zyrtare; 
1.3. nëse konstatohet se ka udhëhequr procedurat jashtë kërkesave ligjore; 
1.4. nëse nga organi kompetent vërtetohet se përgjithmonë e ka humbur aftësinë 

për kryerjen e punëve të mbikëqyrjes inspektive; 
1.5. vërtetohet se nuk i ka plotësuar kriteret sipas nenit 18 te këtij ligji për t’u 

emëruar inspektor;  
1.6. pa përgjegjësi dhe në mënyrë joprofesionale kryen mbikëqyrjen inspektuese 

dhe detyrat tjera të punës, dhe;  
1.7. në raste tjera për të cilat ligji parasheh ndërprerje të shërbimit. 

 
Neni 20 

Kushtet e punës për kryerjen e detyrës së Inspektorit  
 

1. Ministria është e obliguar që inspektoratin ta pajisë me veshmbathje stinore, 
makinë dhe mjete tjera pune për ushtrimin e detyrës së tij. 

2. Për kryerjen e detyrave të punës inspektive, Inspektori ka të drejtë në aftësim dhe 
ngritje profesionale përmes trajnimeve. 

3. Për shkak te specifikave të natyrës së punës, ndërlikueshmerisë dhe rrezikut për 
jetë, Inspektori gjatë ushtrimit të kompetencave dhe autorizimeve ligjore, 
kompensohet sipas Ligjit për Pagat e Nëpunësve Civilë. 

 
KREU VII 

BUXHETI I INSPEKTORIATIT  
 

Neni 21 
Buxheti 

 
1. Inspektorati e ka buxhetin e vet, i cili është në kuadër të Ministrisë. 
2. Kryeinspektori përgatitë dhe dorëzon planin për buxhetin vjetor të Inspektoratit për 

procedim të mëtejshëm. 
3. Përgjegjësinë për menaxhimin, përdorimin dhe shpenzimin e buxhetit të 

Inspektoratit e ka Kryeinspektori.  
4. Kryeinspektori sipas nevojave i propozon Ministrit buxhet shtesë për nevojat e 

Inspektoratit. 
5. Të hyrat nga gjobat derdhen në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 
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KREU VIII  
TË DREJTAT, DETYRIMET DHE AUTORIZIMET E INSPEKTORIT 

 
Neni 22 

Autorizimet dhe detyrat e Inspektorit  
 
1. Inspektori në ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive është i autorizuar që: 

1.1. të kontrollojë dokumentacionin e punës, i cili mundëson qasjen në punën e 
subjektit të mbikëqyrur në lidhje me zbatimin e ligjit; 

1.2. të kontrollojë organin kompetent, në nivel qendror dhe lokal, i cili ka 
obligim dhe përgjegjësi për dhënie të dokumentacionit si: pëlqim, leje, 
licencë, autorizim, vërtetim, konkluzion etj.; 

1.3. të kontrollojë inspektoratin komunal në zbatimin e dispozitave ligjore në 
fushat përkatëse; 

1.4. t`iu propozon organeve përkatëse komunale marrjen e masave disciplinore 
ndaj udhëheqësit të inspektoratit, inspektorëve dhe zyrtarëve për veprim dhe 
mos veprim sipas përgjegjësive të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet tjera në 
fuqi; 

1.5. të hyjë dhe të kontrolloj objektet afariste dhe hapësira punuese, instalimet 
dhe paisjet, mjetet e punës, mjete transportuese etj; 

1.6. të kërkojë dokumentin e identifikimit personave me qëllim të vërtetimit të 
identitetit gjatë procedurave të inspektimit; 

1.7. të kërkojë nga subjekti i mbikëqyrjes ose personave përgjegjës, sqarime, 
raporte me shkrim në lidhje me çështjet e mbikëqyrjes inspektive; 

1.8. të sigurojë mostra pa kompensim për analizë ose kontrollë për verifikim në 
raste të përcaktuara me ligj; 

1.9. të konstatojë gjendjen faktike përmes shiqimit vizuel, audio dhe video incizimit 
të cilat mund të shfrytëzohen në procedurën e mbikëqyrjes inspektuese; 

1.10. të kërkojë nga subjekti i mbikëqyrjes që gjatë kontrollit, t’i mundësoj qasje 
në cilëndo hapësirë, paisje, objekte të mbyllura, makinë ose mjete; 

1.11. të shqiptoj dënimin në të holla në vend ngjarje - gjoba mandatore - sipas 
këtij ligji apo ligjeve përkatëse në fuqi; 

1.12. të inicoj procedurë kundërvajtëse dhe penale për shkak të shkeljes së 
dispozitave ligjore në fuqi ndaj personave fizikë dhe juridikë; 

1.13. të ndërmerr masa tjera për të cilat është i autorizuar me ketë ligj dhe ligjet 
tjera në fuqi.  

 
Neni 23 

Detyrimet e Inspektorit 
  

1. Inspektori gjatë kryerjes së kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar 
që: 
1.1. t’i përmbushë detyrat e tij në mënyrë të pavarur e profesionale, në pajtim me 

këtë ligj dhe ligjet të tjera në fuqi; 
1.2. në bazë të kërkesave të parashtruara për parregullsi, të informojë 

parashtruesin e kërkesës brenda afatit sa më të shkurtër për rrjedhën e 
procedurës së inspektimit; 
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1.3. të lajmëroj personin përgjegjës të subjektit mbikëqyrës për fillimin e 
procedurës së inspektimit, përveç në rastet kur njoftimi i tillë do të ketë 
ndikim në efikasitetin e procedurës inspektive; 

1.4. të legjitimohet para subjektit të mbikëqyrjes dhe ta njoftoj për bazën ligjore 
për ushtrimin e kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive;  

1.5. të mbaj procesverbal për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kryer inspektive; 
1.6. të veproj sipas ligjit dhe në pajtim me kodin etik të shërbyesve civil. 

 
Neni 24 

Të drejtat dhe detyrimet e inspektorit për mënjanimin e parregullsive 
 
1. Për mënjanimin e parregullsive të konstatuara, inspektori ka të drejtë dhe detyrim 

që subjektin e mbikëqyrjes: 
1.1. ta njoftoj për parregullsitë e konstatuara dhe t’i përcaktojë afat për 

mënjanimin e tyre; 
1.2. ta urdhërojë ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve përkatëse në afatin të 

cilin do ta përcaktojë inspektori; 
1.3. përkohësisht të ndalojë kryerjen e veprimtarisë, deri në mënjanimin e 

parregullsive të konstatuara; 
1.4. të konfiskoj paisjet, mjetet e punës me të cilat është kryer vepra penale ose 

kundërvajtëse, në pajtim me ligjin; 
1.5. të inicojë procedurën gjyqësore për kundërvajtje, vepër penale ose 

procedurë tjetër përkatëse. 
2. Ushtron të drejta dhe detyrime tjera në pajtim me ligjet në fuqi. 
 

Neni 25 
Njoftimi për pezullim 

 
1. Inspektori, në rast se një aktivitet, veprimtari apo ndërtim përbën ose paraqet rrezik 

të mundshëm për popullatën dhe mjedisin, i dërgon njoftimin për pezullimin 
subjektit mbikëqyrës. Një kopje e njoftimit për pezullim i dërgohet organit 
kompetent, që ka dhënë lejen për aktivitet, veprimtari apo ndërtim. 

2. Njoftimi për pezullimin bëhet me shkrim në të cilin: 
2.1. përcaktohet rreziku i mundshëm që ka lidhje me ndërtimin apo kryerjen e 

veprimtarisë; 
2.2. përcaktohen hapat që merren për ta shmangur atë rrezik; 
2.3. përcaktohet periudha kohore kur merren këta hapa;  
2.4. deklarohet që leja përkatëse apo pjesë të veçanta të saj nuk janë më të 

vlefshme, derisa të hiqet ky njoftim.  
 

Neni 26 
Njoftimi i organit kompetent 

 
Nëse gjatë mbikëqyrjes inspektuese, inspektori konstaton parregullsi, për mënjanimin e 
të cilave nuk është kompetent, me procesverbal konstaton dhe e njofton organin 
kompetent. 
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KREU IX  
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E SUBJEKTIT TË MBIKËQYRJES 

 
Neni 27 

Detyrimet e subjektit të mbikëqyrjes  
 

1. Subjekti i mbikëqyrjes është i detyruar që: 
1.1. të veprojë sipas kërkesës, përkatësisht afatit të caktuar me urdhër të 

inspektorit; 
1.2. t`i mundësojë inspektorit kryerje të pa penguar procedurën e inspektimit; 
1.3. t’i ofroj inspektorit dokumentet dhe të dhënat të cilat janë të nevojshme për 

kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese; 
1.4. t'i sigurojë inspektorit kushte të nevojshme për kryerjen e pa penguar të 

punës dhe vlerësimin e gjendjes faktike; 
1.5. inspektorit t'i mundësojë qasje në hapësirat punuese, dokumentet dhe paisjet 

që janë lëndë e mbikëqyrjes inspektuese; 
1.6. me kërkesë të inspektorit, ta ndërpresë punën gjatë kohës së mbikëqyrjes 

inspektuese, në rastet kur inspektori nuk mund ta kryej mbikëqyrjen dhe ta 
vlerësojë gjendjen faktike; 

1.7. të kryejë veprime gjatë procedurës inspektuese, për të vlerësuar gjendjen 
faktike; 

1.8. sipas kërkesës së inspektorit, që në afat të caktuar, t'i dorëzojë ose përgatitë 
të dhëna, raporte, materiale dhe dokumente tjera të nevojshme për 
procedurën e mbikëqyrjes inspektuese. 

 
Neni 28 

Të drejtat e subjektit të mbikëqyrjes 
  

1. Subjekti i mbikëqyrjes ka të drejtë që: 
1.1. gjatë mbikëqyrjes inspektuese të deklaroj dhe jep vërejtje me shkrim në 

procesverbal; 
1.2. të refuzojë nënshkrimin në procesverbal, nëse nuk pajtohet me konstatimet e 

paraqitura në procesverbal, i cili refuzim nuk e ndalon kryerjen e procedurës 
së mbikëqyrjes inspektuese. 

 
Neni 29 

Personat përgjegjës në procedurën e mbikëqyrjes 
 

1. Për kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes inspektuese si dhe për zbatimin e masave 
të urdhëruara është përgjegjës subjekti i mbikëqyrjes dhe personi përgjegjës i 
subjektit të mbikëqyrjes. 

2. Subjekti i mbikëqyrjes, përkatësisht personi përgjegjës i subjektit të mbikëqyrjes 
është i detyruar që në afat prej tre ditëve, pas përfundimit të afatit të caktuar për 
zbatimin e masave te urdhëruara, që me shkrim të informojë inspektorin se a janë 
zbatuar masat e urdhëruara. 

3. Përjashtim nga paragrafi 2. i këtij neni, afati mund të shtyhet vetëm në raste të 
veçanta. 
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Neni 30 
Detyrimet e personave tjerë 

 
1. Kur Inspektori gjatë mbikëqyrjes inspektuese konstaton se personi i cili nuk i takon 

subjektit mbikëqyrës, por ekziston dyshim i bazuar se në hapësirat dhe objektet e 
tij, kryhet veprimtari ose gjenden mjete dhe paisje të cilat janë të lidhura me 
mbikëqyrjen inspektuese, personi në fjalë detyrohet të mundësojë ushtrimin e 
mbikëqyrjes inspektive. 

2. Nëse personi nga paragrafi 1. i këtij neni nuk lejon kryerjen e kontrollit inspektues, 
ndaj tij do të zbatohen autorizime të cilat inspektori i ka si ndaj subjektit të 
mbikëqyrjes. 

 
KREU X 

PROCEDURAT E MBIKËQYRJES INSPEKTUESE 
 

Neni 31 
Llojet e mbikëqyrjes inspektuese 

 
1. Llojet e mbikëqyrjes inspektuese janë:  

1.1. mbikëqyrja e rregullt inspektuese e lajmëruar dhe jo e lajmëruar e cila 
kryhet në bazë të planit për punë të organeve inspektuese; 

1.2. mbikëqyrja inspektuese e jashtëzakonshme e paparalajmëruar kryhet në 
bazë të njoftimeve nga organet shtetërore, personat fizikë ose juridikë, si 
dhe në rast të dyshimit të inspektorit; 

1.3. mbikëqyrja inspektuese kontrolluese kryhet pas kalimit të afatit të caktuar 
nga inspektori. 

 
Neni 32 

Mbikëqyrja pa praninë e subjektit mbikëqyrës 
 

1. Nëse inspektori në ditën e inspektimit nuk e gjen personin përgjegjës të subjektit të 
mbikëqyrjes, atëherë inspektori në vendin e mbikëqyrjes, do t'i lë ftesë që në kohë 
të caktuar të jetë i pranishëm për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. 

2. Dëmtimi, shkatërrimi ose mënjanimi i mëvonshëm i ftesës nuk ndikon në 
vlefshmërinë e dorëzimit. 

3. Nëse personi nga paragrafi 1. i këtij neni nuk i përgjigjet ftesës, inspektori do të 
kryejë mbikëqyrje inspektuese në prani të personit zyrtar ose personit tjetër të 
pranishëm. 

 
Neni 33 

Bashkëpunimi me organet e administratës shtetërore 
 
1. Inspektorati i Ministrisë bashkëpunon me institucionet relevante shtetërore, 

organet komunale, policinë, gjyqësorin, prokurorinë, doganën, inspektoratet e 
fushave përkatëse dhe institucionet relevante.  

2. Inspektorati - inspektori kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të organeve të rendit 
kur: 
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2.1. pengohet apo kërcënohet gjatë kryerjes së detyrës zyrtare; 
2.2. nuk zbatohet urdhëri i inspektorit për ndërprerjen e punës, konfiskimin e 

mjeteve, rrënimi i objektit dhe të ngjajshme; 
2.3. nuk zbatohet vendimi në rastet e jashtëzakonshme dhe emergjente; 
2.4. në bashkëpunim me organet e policisë, mbikëqyrja inspektive ushtrohet kur 

është e nevojshme edhe në çdo kohë.  
 

Neni 34 
Bashkëpunimi me institucionet tjera profesionale 

 
Inspektori mundet të kërkojë në kuadër të procedurës inspektuese mendim dhe 
bashkëpunim profesional nga institucionet relevante, nëse kjo është e nevojshme për 
vlerësim të drejtë të gjendjes faktike. 
 

Neni 35 
Procesverbali 

 
1. Për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, inspektori harton procesverbal. 
2. Inspektori dhe subjekti i mbikëqyrjes e nënshkruajnë procesverbalin pas kryerjes 

së inspektimit dhe një kopje e procesverbalit i mbetet subjektit të mbikëqyrjes. 
3. Me përjashtim nga paragrafi 1. i këtij neni, kur për shkak të vëllimit dhe 

ndërlikueshmërisë së mbikëqyrjes inspektuese, natyrës së saj dhe rrethanave, 
procesverbali mund të përgatitet në hapësirat zyrtare të shërbimit inspektues në 
afat prej tre (3) ditësh nga dita e mbikëqyrjes me arsyetim dhe shkaqet për këtë. 

4. Kopja e procesverbalit nga paragrafi 3. i këtij neni, i dorëzohet për nënshkrim 
subjektit të mbikëqyrjes.  

5. Nëse subjekti i mbikëqyrjes nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej tetë (8) ditësh 
nga dita e pranimit të procesverbalit nuk prononcohet në lidhje me procesverbalin 
e dorëzuar, ose nuk ia kthen të nënshkruar inspektorit, konsiderohet se subjekti i 
mbikëqyrjes është pajtuar me procesverbalin nga mbikëqyrja e kryer inspektuese. 

6. Nëse subjekti i mbikëqyrjes refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, inspektori do t'i 
cekë arsyet për refuzim. 

7. Në procesverbal shënohet emri i organit inspektues i cili e kryen mbikëqyrjen, 
vendi, dita dhe ora kur fillon dhe kryhet mbikëqyrja, lënda e mbikëqyrjes, emrat e 
inspektorëve, të personave të pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre dhe të 
autorizuarit. 

8. Procesverbali doemos duhet të hartohet shkurt në mënyrë të qartë dhe të 
kuptueshme. 

9. Procesverbali duhet të përmbajë pasqyrim për gjendjen faktike, vërejtjet, 
deklaratat, rrethanat dhe faktet tjera relevante të konstatuara gjatë mbikëqyrjes 
inspektive. 

10. Formën dhe elementet obliguese të përmbajtjes së procesverbalit për mbikëqyrje 
inspektive, i përcakton Ministria. 
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Neni 36 
Mbikëqyrje inspektuese te subjektet e panjohura 

 
1. Në rastet kur inspektori nuk mund të identifikojë se cili është subjekt mbikëqyrës, 

inspektori i lenë ftesë subjektit të panjohur në vend ngjarje të inspektimit duke e 
informuar që në ditë të caktuar të jetë i pranishëm për inspektim. 

2. Nëse subjekti i panjohur i mbikëqyrjes nuk i përgjigjet ftesës nga paragrafi 1. i 
këtij neni, mbikëqyrja inspektuese kryhet pa praninë e personit përgjegjës të 
subjektit të mbikëqyrjes.  

 
KREU XI 

KONKLUZIONI DHE AKTVENDIMI NË PROCEDURËN INSPEKTIVE 
 

Neni 37 
 

Gjatë procedurës së mbikëqyrjes inspektive, inspektori nxjerr konkluzion dhe aktvendim. 
 

Neni 38 
Konkluzioni 

 
1. Me konkluzion vendoset për çështjet e procedurës të cilat paraqiten gjatë 

procedurës së mbikëqyrjes inspektive. 
2. Konkluzioni me shkrim nxirret vetëm në rastet, kur në konkluzion është e lejuar 

ankesa.  
 

Neni 39  
Aktvendimi  

 
1. Nëse inspektori gjatë procedurës inspektive konstaton parregullsi ligjore dhe të 

njëjtat parregullsi i konstaton edhe në procesverbal, atëherë edhe me vendim 
mundet të përcaktoj afatin e mënjanimit të parregullsive.  

2. Inspektori në bazë të fakteve të konstatuara në procedurë inspektive, do të nxjerr 
aktvendimin në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve.  

3. Gjatë procedurës inspektive, kur inspektori konstaton rrezikun e drejtëpërdrejt për 
jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe të njëjtin rrezik e konstaton në proceverbal, 
atëherë inspektori shqipton masën e vendimit gojor. 

4. Në rastin nga paragrafi 3. të këtij neni, inspektori është i detyruar që në afat prej tre 
(3) ditëve nga dita e shqiptimit të vendimit me gojë, të nxjerr aktvendim me shkrim. 

 
Neni 40 
Ankesa 

 
1. Kundër aktvendimit të Inspektorit të Ministrisë nga neni 39 i këtij ligji, mund të 

ushtrohet ankesë në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit. 
2. Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit në nivel lokal, shqyrtohet nga Komisioni 

për shqyrtimin e ankesave në komunë, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e 
pranimit të aktvendimit. 
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3. Kundër aktvendimit të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në komunë, mund të 
ushtrohet ankesë në Ministri, në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit. 

4. Ankesa kundër aktvendimit të Inspektorit të Ministrisë, në afat prej (8) ditësh 
shqyrtohet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave në Ministri. 

5. Kundër aktvendimit të Ministrisë, mund të iniciohet konflikt administrativ me padi 
në gjykatën kompetente brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të 
këtij vendimi. 

 
Neni 41 

Legjitimacioni zyrtar 
 
1. Inspektori i Ministrisë posedon legjitimacionin zyrtar, shenjën dhe pajisjen 

përkatëse. 
2. Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit e përcakton Ministria me akt nënligjor.  
3. Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit të inspektorit komunal e përcakton 

organi kompetent në nivel lokal. 
 

KREU XII 
VEPRIME TË VEÇANTA NË PROCEDURËN INSPEKTUESE 

 
Neni 42 

Marrja e mostrave 
 

1. Inspektori mund të marrë mostër, nëse në procedurën e mbikëqyrjes inspektuese 
është e nevojshme që të vërtetohet përbërja e lëndës në pajtim me këtë ligj dhe 
ligjet në fuqi. 

2. Mënyrën dhe procedurat e marrjes së mostrave i përcakton Ministria me akt 
nënligjor.  

 
Neni 43 

Konfiskimi  
 
1. Nëse inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton parregullsi, 

përkohësisht konfiskon dokumente, materiale, makina pune dhe mjete tjera të cilat 
mund të shfrytëzohen si dëshmi në procedurën përkatëse. 

2. Mënyrën dhe procedurat e konfiskimit i përcakton Ministria me akt nënligjor. 
 

Neni 44 
Ndërprerja e përkohshme e veprimtarisë 

 
1. Nëse gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive, Inspektori konstaton parregullsi 

që e rrezikojnë jetën, shëndetin, mjedisin dhe rastet tjera të përcaktuara me ligj, 
përkohësisht do të ndërpres kryerjen e veprimtarisë me vulosjen-blombimin, 
vendosjen e shiritit hapësirave, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve të punës 
dhe mjeteve tjera, deri në mënjanimin e parregullsive. 
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2. Në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, inspektori në bashkëpunim me organet 
kompetente urdhëron personat juridik të cilët kryejnë shërbime publike të 
furnizimit me ujë, rrymë elektrike dhe të ngjashme t’i ndërprej shërbimin subjektit 
të mbikëqyrjes. 

3. Personi juridik nga paragrafi 2 i këtij neni, është i detyruar që të veprojë sipas 
urdhërit të inspektorit. 

4. Nëse subjekti i mbikëqyrjes vazhdon aktivitetin pas vendosjes së vulës- blombës, 
inspektori zbaton urdhërin e ndërprerjes së punës me ndihmën e policisë dhe 
zbaton masa ndëshkuese. 

5. Vazhdimi i veprimtarisë nga subjekti i mbikëqyrur pas vulosjes/vendosjes së 
shiritit, konsiderohet vepër penale. 

6. Urdhëresa për ndërprerjen e veprimtarisë ndaj subjektit të mbikëqyrur, shfuqizohet 
pas vendimit me shkrim të inspektorit. 

 
Neni 45 

Gjobat mandatore 
 
1. Gjatë mbikëqyrjes, kontrollit inspektiv dhe në rastet kur haset në veprime ose 

aktivitete të kundërligjshme, inspektori shqipton gjobë mandatore në pajtim me 
legjislacionin në fuqi. 

2. Formën dhe përmbajtjen e formularit për ndëshkim me gjobë mandatore e 
përcakton Ministria kurse për njësitë e administrimit lokal, autoriteti komunal.  

 
KREU XIII 

SHPENZIMET E PROCEDURËS INSPEKTUESE 
 

Neni 46 
Shpenzimet e procedurës 

 
1. Shpenzimet nga procedura inspektuese e cila është kryer pa shqiptimin e masës 

inspektuese, i bartë organi inspektues, nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 
2. Shpenzimet nga procedura inspektuese e cila është kryer me shqiptimin e masës 

inspektuese i bart subjekti i mbikëqyrjes, nëse me ligj nuk është përcaktuar 
ndryshe. 

3. Për shpenzimet e procedurës të cilat janë të njohura në momentin e miratimit të 
aktvendimit, vendoset në vet aktvendimin. 

 
KREU XIV  

MBIKËQYRJA E PËRBASHKËT INSPEKTUESE 
 

Neni 47 
Mbikëqyrje inspektuese nga më shumë organe inspektuese 

 
1. Mbikëqyrja inspektuese mund të kryhet njëkohësisht, nga më shumë organe 

inspektuese. 
2. Mbikëqyrja e përbashkët inspektuese detyrimisht kryhet, nëse:  
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2.1. është e domosdoshme për mënjanimin e rrezikut të drejtpërdrejtë të jetës 
dhe shëndetit të njerëzve, çrregullimeve mjedisore ose pronës me vlerë të 
veçantë; 

2.2. është e domosdoshme për shkak të ndërlikueshmërisë së mbikëqyrjes ose të 
rëndësisë së mënjanimit të mangësive; 

2.3. kjo është e domosdoshme për kontrollë të objekteve me rëndësi të veçantë 
për turizmin, tregtinë, hotelerinë, trafikun dhe të tjera, për marrjen e 
mostrave, kontrolli i të cilave është në kompetencë të më shumë organeve 
inspektive; 

2.4. vlerësohet se mbikëqyrja në këtë mënyrë kryhet më shpejt, me më pak 
shpenzime dhe është më efikase.  

 
Neni 48 

Bashkëpunimi me organe tjera inspektuese 
  

1. Në rast të kryerjes së mbikëqyrjes së përbashkët, organet inspektuese janë të 
obliguara: 
1.1. t'i harmonizojnë programet dhe planet për punë dhe ta planifikojnë kryerjen 

e inspektimeve të përbashkëta; 
1.2. të shkëmbejnë përvoja dhe t’i harmonizojnë qëndrimet për mënyrën dhe 

metodat e punës; 
1.3. të mbajnë takime, konsultime, këshillime të përbashkëta dhe forma tjera të 

bashkëpunimit. 
2. Nëse gjatë mbikëqyrjes inspektuese organet inspektuese konstatojnë parregullsi, të 

cilat janë kompetencë e organit tjetër relevant, informohet organi kompetent. 
 

KREU XV 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 49 

Kundërvajtjet 
 
1. Me gjobë në të holla prej njëmijë (1.000) deri në pesëmijë (5 000) Euro, gjobitet 

për kundërvajtje personi juridik, kurse pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro, 
gjobitet personi përgjegjës i personit juridik, nëse: 
1.1. nuk vepron sipas kërkesës, përkatësisht afatit të caktuar me urdhër të 

inspektorit, sipas nenit 27, paragrafi 1. nënparagrafi 1.1. të këtij ligji; 
1.2. inspektorit nuk i mundëson kryerje të papenguar të mbikëqyrjes 

inspektuese, sipas nenit 27 paragrafi 1. nënparagrafi 1.2. të këtij ligji; 
1.3. inspektorit nuk i ofron dokumentacionin dhe të dhënat e nevojshme për 

procedurë të mbikëqyrjes inspektuese, sipas nenit 27 paragrafi 1. nën 
paragrafi 1.3. të këtij ligji; 

1.4. inspektorit nuk i siguron kushte të nevojshme për kryerjen e procedurës 
inspektuese, sipas nenit 27 paragrafi 1. nën paragrafi 1.4. të këtij ligji; 

1.5. inspektorit nuk i mundëson qasje në hapësira punuese dhe pajisje për 
kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, sipas nenit 27 paragrafi 1. nën paragrafi 
1.5. të këtij ligji; 
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1.6. nuk kryen veprimet e detyruara gjatë procedurës inspektuese, për të 
vlerësuar gjendjen faktike, sipas nenit 27, paragrafi 1. nën paragrafi 1.7. të 
këtij ligji; 

1.7. në afatin e caktuar, nuk i dorëzon ose përgatitë të dhënat, raportet, materialet 
dhe dokumentet tjera të nevojshme për procedurën e mbikëqyrjes 
inspektuese, sipas nenit 27 paragrafi 1. nën paragrafi 1.8. të këtij ligji; 

1.8. në afatin e caktuar nuk zbaton masat e urdhëruara nga inspektori, 
përkatësisht nuk e informon atë me shkrim për kryerjen dhe zbatimin e atyre 
masave të urdhëruara, sipas nenit 29 paragrafi 2, të këtij ligji; 

1.9. për dyshimet e bazuara nga ana e inspektorit për ndonjë veprimtari të dyshuar 
që mund të jetë subjekt i inspektimit, nuk i mundësohet inspektorit kryerjen e 
kontrollit dhe mbikëqyrjen inspektuese, sipas nenit 30 të këtij ligji; 

1.10. subjekti mbikëqyrës nuk zbaton kërkesat dhe afatin e përcaktuar në 
njoftimin për pezullimin e veprimtarisë nga inspektorati, sipas nenit 25 të 
këtij ligji. 

2. Me gjobë në të holla prej pesëmijë (5000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro gjobitet 
për kundërvajtje personi juridik kurse pesëqind (500) deri në njëmijë (1.000) Euro 
personi përgjegjës i personit juridik në organin kompetent në nivel qendror dhe 
lokal, sipas nenit 22, nënparagrafit 1.2. të këtij ligji. 

3. Me gjobë në të holla prej pesëmijë (5.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro 
gjobitet për kundërvajtje personi juridik dhe pesëqind (500) deri në njëmijë (1000) 
Euro personi përgjegjës në nivel lokal, sipas nenit 22 nënparagrafit 1.3. të këtij 
ligji. 

 
KREU XVI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 50 
Mbikëqyrja 

 
1. Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore të nxjerrura nga ky ligj, e bën Ministria. 
2. Mbikëqyrjen inspektuese në zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve 

nënligjore e kryen Inspektorati i Ministrisë. 
 

Neni 51 
Zbatimi i Ligjit për procedurat e filluara 

 
Procedurat inspektuese të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhen sipas 
rregullave të cilat kanë vlejtur para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 52 
Miratimi i akteve nënligjore 

 
Ministria nxjerr aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, në afat prej gjashtë (6) muaj, 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 53 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  
 
Ligji nr. 04/L-175 
02 tetor 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-053-2013, datë 21.10.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 43 / 29 TETOR 2013, 
PRISHTINË 


	00-PERMBAJTJA.pdf
	01-140214-EKONOMIA DHE INDUSTRIA.pdf
	00-EKONOMIA DHE INDUSTRIA.pdf
	01-Ligji për Aviacionin Civil.pdf
	02-Ligji per prokurimin publik.pdf
	03-Ligji për lojërat e fatit.pdf
	04-Ligji per rezervat shteterore te mallrave.pdf
	05-Ligji per Plehra Artificiale.pdf
	06-Ligji per organet qeveritare per shoqerite e informacionit.pdf
	07-Ligji per kerkesat teknike per produkte dhe vleresim te konformitetit.pdf
	08-Ligji per perkujdesjen ndaj kafsheve.pdf
	09-Ligji per Veterinarine.pdf
	10-Ligji per keshillin ekonomiko social.pdf
	11-Ligji per organizimin sindikal.pdf
	12-Ligji per sigurin e pergjithshme te produkteve.pdf
	13-Ligji per N-P e Ligjit 04L-074 per sigurinë e përgjithëshme të produkteve.pdf
	14-Ligji per regjistrimin e pengut ne regjister per sendet e luajtshme.pdf
	15-Ligji per ndryshimin e rregullores se UNMIKUT.pdf
	16-Ligji përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.pdf
	17-Ligji per Ndertim.pdf
	18-Ligji per trajtimin e ndertimeve pa leje+shtojca.pdf

	02-140214-MEDIAT DHE BOTIMET.pdf
	00-MEDIAT DHE BOTIMET.pdf
	01-Ligji per Komisionin e Mediave.pdf
	02-Ligji për RTK-ne.pdf
	03-Ligji per mbrojtjen e burimeve te gazetarise.pdf

	03-140214_KULTURA DHE SPORTI.pdf
	00-KULTURA DHE SPORTI.pdf
	01-Ligji per institucionet e kultures.pdf
	02-Ligji per kinematografi.pdf
	03-Ligji per trashegimine kulturore.pdf
	04-Ligji per Teatrot.pdf
	05-Ligji per fuqizim dhe pjesemarrjen te rinise.pdf
	06-Ligji i Sportit.pdf
	07-Ligji per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit per sportin.pdf

	04-140214_KOMUNIKACIONI.pdf
	00-KOMUNIKACIONI.pdf
	01-Ligji per rruget.pdf
	02-Ligji per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit per rruget-te shikohet.pdf
	03-Ligji per hekurudhat e Kosoves.pdf
	04-Ligji per Sigurimin.pdf
	05-Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor.pdf

	05-140214_ARSIMI DHE SHKENCA.pdf
	00-ARSIMI DHE SHKENCA.pdf
	01-Ligji per arsimin ne komuna-te shikohet.pdf
	02-Ligji përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.pdf
	03-Ligji per ndryshimin e 7 Ligjeve.pdf
	04-Ligji per ASHAK.pdf
	05-Ligji mbi edukimin parashkollor.pdf
	06-Ligji per arsimin Parauniversitar.pdf
	07-Ligji per arsimin e larte.pdf
	08-Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës.pdf
	09-Ligji per akreditim.pdf
	10-Ligji per N.P per Akreditim.pdf
	11-Ligji  per aftesimin profesional.pdf
	12-Ligji per kualifikimet kombetare-te shikohet.pdf
	13-Ligji për bibliotekat.pdf
	14-Ligji per veprimtari kerkimore, shkencore.pdf

	06-140214-INSPEKTORATET.pdf
	00-INSPEKTORATET.pdf
	01-Ligji per inspektoriatin shendetsor.pdf
	02-Ligji per Inspektoriatin dhe mbikeqyrjen e tregut.pdf
	03-Ligji per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit per inspektoratin.pdf
	04-Ligji per Inspektoriatin e punes-te shikohet.pdf
	05-Ligji per P. dhe N.e ligjit per Inspektoratin e punes.pdf
	06-Ligji per inspeksionin sanitar.pdf
	07-Ligji per inspektoratin bujqesor.pdf
	08-Ligji per Inpsektoratin policor-te shikohet.pdf
	09-Ligji per inspektoriatin e arsimit.pdf
	10-Ligji per inspektoriatin e produkteve te ndertimit.pdf
	11-Ligji per inspektoriatin e mjedisit, ujerave, natyres.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


